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Horyzonty filozofii

Jesteśmy świadkami procesu ograniczania i minimalizowania znaczenia nauk społecznych, humanistyki, także filozofii w życiu społecznym. Jest to poniekąd smutny
proces globalny. Zamyka się kierunki studiów, ogranicza kadrę nauczającą, eliminuje przedmioty z programów studiów, zwalnia z pracy, ogranicza finansowanie…
O ile kontestacja końca lat sześćdziesiątych owocowała między innymi triumfalnym
pochodem humanistyki przez uniwersytety świata, wielkim wzrostem zainteresowania społeczeństwem, jego zrozumieniem, przekształceniem, rewolucjonizowaniem,
to późniejsza epoka neokonserwatyzmu wyśmiewa niepraktyczną humanistykę
i niweluje ją kilkoma prostackimi schematami neoliberalno-komiksowego obrazu
świata. Nie wstydzi się przy tym sięgać po zrupieciałe religijne wersje świata, po
kreacjonizm, fanatyzm religijny, konserwatywne fundamentalizmy obyczajowe,
z którymi, jak się wydawało jeszcze niedawno, ludzkość pożegnała się już na zawsze.
Uniwersyteckie wykształcenie zaczęto redukować do nauki zawodu, a nawet
usługi oświatowej, która to, przywalona lawiną biurokracji, w niczym już nie przypominała uniwersytetu z reformy Aleksandra Humboldta, uniwersalnej wspólnoty
badaczy, uczonych i studentów, świątyni poszukiwaczy prawdy i generalnie miejsca
w jakiś zasadniczy sposób innego. Uniwersytety ze swoją usługą oświatową, badaną
zazwyczaj za pomocą wszechobecnych testów, mają być „takimi samymi przedsiębiorstwami jak inne”, opłacalnymi fabrykami zysków. Pogoń za zyskiem stała
się źródłem nie tyle tworzenia „usługi oświatowej”, co „oświatowego kuglarstwa”
i pospolitego intelektualnego oszustwa hańbiącego akademickie tradycje.
Tendencja do powszechnego kultywowania „oszczędności” w imię maksymalizacji zysku z „usługi oświatowej” dziwnie współgrała z eliminacją refleksji,
przedmiotów, kierunków, treści transgresyjnych wobec systemu społecznego, wobec
kapitalizmu. Rzeczywiście postarano się o to powszechnie, aby jednowymiarowy
człowiek bardziej akceptował prawdopodobieństwo inwazji Marsjan czy powrotu
dinozaurów niż upadek kapitalizmu. Błazny w stylu głosicieli „końca historii”
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uprawiały dworską propagandę, i to sowicie opłacaną i promowaną. Propaganda,
często czarna wojenna propaganda, sprowadzała społeczną, humanistyczną refleksję
do roli ofiary składanej na ołtarzu kreowania monolitycznej hegemonii kulturowej
jedynego imperium.
Pozbawiona ontologii społecznej filozofia coraz chętniej była redukowana
do uznawanej za najbardziej szlachetną i pożądaną roli nauki pomocniczej nauk
ścisłych czy przyrodniczych, czy też wręcz zamykana w kojcu analizy języka
nauki. Chętnie przy tym komplementarnie koegzystowała na rynku idei z religią
i najdzikszym konserwatyzmem. Sojusz kwantyfikatora z krzyżem, pragmatyzmu
z transcendencją, instrumentalizmu z czarami miał też ostatecznie utrupić oświeceniowe marzenie i oświeceniowy projekt nowego człowieka najpełniej wyrażany
w rewolucyjnych kontynuacjach walki o wolność, równość i braterstwo. Bo też prawdziwymi spadkobiercami Oświecenia są ci, co przerastają ciasne ramy egoistycznej,
drobnomieszczańskiej perspektywy własności prywatnej oraz reprodukcji kapitału
i idą dalej w stronę uniwersalizacji człowieka i wszechstronnego rozwoju jego
osobowości. Mówiąc językiem filozofów, „znoszą świat kapitalistycznego wyzysku
i kapitalistycznej alienacji”.
Filozofia pozbawiona swej mądrości i politycznej siły jest eliminowana z życia społecznego. Staje się niepotrzebna i nikt jej nie chce bronić. Traktowana jest
jako dziwaczne i bezproduktywne hobby uprawiane zazwyczaj przez życiowych
nieudaczników czy dziwacznych ekscentryków. W uwolnioną w ten sposób przestrzeń kulturową wracają najgorsze historyczne śmieci, intelektualny bezwstyd
i rupieciarnia, groźne nacjonalizmy i rasizm, irracjonalizm i pochwała zbrodni.
Filozofia jest zwijana i zastępowana „przydatnymi” kierunkami studiów, ba, sama
się zwija, odchodząc od tradycyjnej problematyki filozoficznej na rzecz kuglarskiego
nowinkarstwa, które ma zapewnić rynkowo publiczność i dochód. Zwija się poprzez
spontaniczną dyspozycyjność i funkcjonalne wpisywanie się w reprodukcję neoliberalnej rzeczywistości. Jest ono dla filozofii samobójcze.
Prezentowany nowy tom „Nowej Krytyki” ukazuje się w dwudziestym piątym
już roku wydawania pisma. Te dziesiątki tomów to, obok różnych innych wymiarów,
także dwadzieścia pięć lat walki o inną filozofię, o walczącą humanistykę, o rewolucyjne nauki społeczne.
Jerzy Kochan
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The Commodification of Human Body

Keywords: Marx, Simmel, organ donation, surrogacy, sex industry, prostitution, reproductive
medicine

Introduction
The purpose of the present paper is to analyse a number of aspects to today’s commodification of human body; as the latter is inherently gendered, the following
comments also have the said dimension to them, with particular, but not exclusive
reference to the female body.

Commodification according to Simmel and Marx
Arguably, when it comes to human body, there are few phenomena more topical
than its commodification. Nowadays a host of aspects of human life have come to be
commodified-from medicine to culture. This justifies the following judgment:

Jacek Tittenbrun

8

While King Midas’ touch turned everything to gold, the touch of Western capitalism
turns everything into a commodity-irrespective of whether it originates in the physical, intellectual, or spiritual stratum of existence1.

An expert on Simmel thus summarises his respective views:
Money is an instrument entering into nearly all of people’s social interactions. Never
a purpose in itself (an sich), money has sheer infinite capacities of applicability
in exchange relations. At the same time, however, money can become a purpose
for itself (für sich), precisely because of its unlimited potentials as a means: quantities of money become significant qualities. Economic consciousness, the need
to acquire, and monetary greed increase fundamentally in significance, not only
in the market but in most every sphere of social life, a process Simmel describes as
the commodification of interactions or the general reduction of quality to quantity2.

Coser’s discussion also brings out the sociological content of Simmel’s work,
which as a matter of fact is a masterpiece in economic sociology:
Economic exchange, Simmel argues, can best be understood as a form of social
interaction. When monetary transactions replace earlier forms of barter, significant
changes occur in the forms of interaction between social actors. Money is subject
to precise division and manipulation and permits exact measurement of equivalents.
It is impersonal in a manner in which objects of barter, like crafted gongs and collected shells, can never be. It thus helps promote rational calculation in human affairs and furthers the rationalization that is characteristic of modern society. When
money becomes the prevalent link between people, it replaces personal ties anchored
in diffuse feelings by impersonal relations that are limited to a specific purpose.
Consequently, abstract calculation invades areas of social life, such as kinship
relations or the realm of esthetic appreciation, which were previously the domain
of qualitative rather than quantitative appraisals3.
J. Fitzgerald, Genericizing Disability: The Human Genome Project and the Commodification
of Self, “Issues in Law & Medicine” 1998, fall, vol. 14, issue 2
1

2
M. Deflen, The Sociology of the Sociology of Money: Simmel and the Contemporary Battle
of the Classics, “Journal of Classical Sociology” 2003, no. 3 (1).
3
L. Coser, A Note on the ‘Philosophy of Money’, w: Masters of Sociological Thought: Ideas
in Historical and Social Context, New York 1977, s. 193.
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And further Simmel’s comments are equally insightful and again, precursor
compared to certain contemporary postmodern social philosophies:
persons are in society valued more exclusively in terms of money. People can be
measured in an objective and absolute way according to the monetary value that
entering a relationship with them represents. As such, money exerts its influence
in a variety of social domains: legal rights transform into monetary claims, and labour relations become useful only inasmuch as they involve monetary gains (wages).
Finally, Simmel debates how money also determines culture and the whole rhythm
of life. Modern life becomes an intellectual endeavor excluding emotional considerations in favor of calculability. The culture of things replaces the culture of persons,
and the creativity of mind is subject to a process of reification (Vergegenständlichung)
in terms of calculable matter. A process of rational intellectualization goes hand
in hand with money’s capacity of transforming objects into interchangeable commodities, both principles finding their most extreme realization in the metropolis,
“the seat of the money economy, [where] in rational relations man is reckoned with
like a number”4. The emergence of romantic ideals and strong emotions, Simmel
maintains, is but a reaction against this monetarization of culture: money and intellect are exchangeable, people and culture can be bought. Through money, all can be
bought, all is related, all is in constant motion —the world is in total flux5.

The reader may be forgiven for being surprised by the similarity of Simmel’s
account and much earlier one given by Marx in his “Economic and Philosophical
Manuscripts” of 1844 (1988). This early Marxian work contains an insightful (and pioneering in relation to the many contemporary ones) depiction of the nature of social
life and intercourse under capitalism. In the chapter on “The Power of Money”,
the following colourful account of commodification can be found:
The meaning of private property is the existence of essential objects for man, both as
objects of enjoyment and as objects of activity. By possessing the property of buying
everything, by possessing the property of appropriating all objects, money is thus
the object of eminent possession. The universality of its property is the omnipotence
of its being. It is therefore regarded as an omnipotent being. Money is the procurer
4

G. Simmel, The Sociology of Georg Simmel, New York 1964, s. 411.

5

M. Deflen, op. cit.
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between man’s need and the object, between his life and his means of life. But that
which mediates my life for me, also mediates the existence of other people for me. […]
Money, then, appears as this distorting power both against the individual and against
the bonds of society […] Since money, as the existing and active concept of value,
confounds and confuses all things, it is the general confounding and confusing of all
things – the world upside-down – the confounding and confusing of all natural
and human qualities. He who can buy bravery is brave, though he be a coward. As
money is not exchanged for any one specific quality, for any one specific thing, or
for any particular human essential power, but for the entire objective world of man
and nature, from the standpoint of its possessor it therefore serves to exchange every
quality for every other, even contradictory, quality and object: it is the fraternisation of impossibilities. It makes contradictions embrace. Assume man to be man
and his relationship to the world to be a human one: then you can exchange love
only for love, trust for trust, etc. If you want to enjoy art, you must be an artistically
cultivated person; if you want to exercise influence over other people, you must
be a person with a stimulating and encouraging effect on other people. Every one
of your relations to man and to nature must be a specific expression, corresponding
to the object of your will, of your real individual life. If you love without evoking
love in return – that is, if your loving as loving does not produce reciprocal love; if
through a living expression of yourself as a loving person you do not make yourself
a beloved one, then your love is impotent.

And Marx continues in the chapter on “Human Requirements and the division
of labour”:
all the things which you cannot do, your money can do. It can eat and, drink, go to
the dance hall and the theatre; it can travel, it can appropriate art, learning, the treasures of the past, political power – all this it can appropriate for you – it can buy all
this: it is true endowment.

The reader’s attention may be also drawn on this young Hegel’s disciple dialectical approach:
The extent of the power of money is the extent of my power. Money’s properties
are my – the possessor’s – properties and essential powers. Thus, what I am and am
capable of is by no means determined by my individuality. […] I am brainless, but
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money is the real brain of all things and how then should its possessor be brainless?
Besides, he can buy clever people for himself, and is he who has [In the manuscript:
‘is’. – Ed.] power over the clever not more clever than the clever? Do not I, who
thanks to money am capable of all that the human heart longs for, possess all human
capacities? Does not my money, therefore, transform all my incapacities into their
contrary? If money is the bond binding me to human life, binding society to me,
connecting me with nature and man, is not money the bond of all bonds? Can it not
dissolve and bind all ties? Is it not, therefore, also the universal agent of separation?

Not only at this point one can observe an extraordinary similarity between
Marx’s philosophical (but indeed, also sociological) work and the famous “Philosophy
of Money” by another German master of dialectics. The following excerpt comes
from “manuscripts (ch. “Human Requirements and the Division of Labour”), but
the reader MAY be forgiven for thinking that its author is Georg Simmel:
The need for money is therefore the true need produced by the economic system, and it
is the only need which the latter produces. The quantity of money becomes to an ever
greater degree its sole effective quality. Just as it reduces everything to its abstract
form, so it reduces itself in the course of its own movement to quantitative being.

The beauty market
Extraordinary scientific advances made within contemporary capitalism compared
to that in which Marx had lived, including technologies of mass communication
and marketing make it possible for today’s inhabitants of “the global village” to
fulfill many of what might have been once seemed just purely theoretical ideas or
speculations of a young radical philosopher.
From a dialectical point of view, epitomised by Simmel, it is by no means surprising that in this rationalised, as envisaged by another classic sociologist, Max Weber,
“society based on knowledge”, to wit, science, there may coexist simultaneously
plethora of deeply irrational phenomena, such as a range of cults: beauty, body, youth.
Of course, these are not SPONTANEOUS creations-the whole industry operates
through a variety of media to impose a commodified image of the female body, which
engenders an obsession of attaining that “ideal” female face and “perfect” female
body through means of plastic surgery. That-in this sense- self-commodification
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finds its extension in what is presented as completing the look of what it “means” to
be a woman through purchasing branded articles and fashion labels.
According to “Economic and Philosophical Manuscripts”,
that which is for me through the medium of money – that for which I can pay (i.e.,
which money can buy) – that am I myself, the possessor of the money. The extent
of the power of money is the extent of my power. Money’s properties are my –
the possessor’s – properties and essential powers. Thus, what I am and am capable
of is by no means determined by my individuality. I am ugly, but I can buy for myself
the most beautiful of women. Therefore I am not ugly, for the effect of ugliness – its
deterrent power – is nullified by money6.

The difference is, the range of things money can buy (or capable of being commodified) is nowadays far wider; What has been once limited to a relatively narrow
elite of so-called celebrities, today has become democratised. In her article “It’s
the great body swindle” in the Sydney Morning Herald (November, 3th 2007) Cosima
Marriner wrote “cosmetic surgery has become almost mainstream in the 21st century
[…] the notion has been reinforced by reality TV shows such as Extreme Makeover”.
Extreme Makeover shows “ordinary” women who are not happy with their looks
going under the knife in order to look “better”, upgrading their faces/bodies. Every
part of the body turned into “parts” of the beauty-machine. You can get a “new”
everything, brow, nose, cheekbones, chin, breasts, abdomen, hair and the list goes
on. Anything that is on the outside can be changed. Even largest organ of the body,
skin can be updated. Every episode begins with a ‘sob’ story, that goes along the line
of the prospective ‘patient’ expressing their dissatisfaction with the way they look or
their unhappiness with their dress size, and how they can achieve more in life, have
more confidence, get over their intimacy issues and so forth if they “just had that
better looking” body part. Needless to say part of the producers ploy to get viewers
to sympathize/empathize with the person. The following example of a middle-aged
woman shows some of the possible psychological effects this form of commodification of the body has. Woman who is about to go for surgery, states with a quivering
voice ”what I feel on the inside is not what is showing on the outside…”, thus equating
her outer appearance with both her self-confidence and ability to express herself.
The pressure of these kind of culture, or shall we say subculture, patterns is so strong
6

K. Marx, Economic and Philosophic Manuscripts of 1844, Buffalo, NY 1988.
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that even teenagers feel obliged to correct their skin. Moreover, as a particular plastic
surgery brings merely short-term effects, this ensures a steady demand for the services in question, even irrespective of new customers.
While in that area the absolut primacy belongs to South Korea, Each year an
estimated 1.5 million Americans choose to have nose jobs, tummy tucks or breast
enlargements. There is an interesting economic aspect to this, as many of the prospective clients of beauty clinics would be unable to afford the said vital surgical procedures if it were not for the public spirited efforts of loan companies like
Jayhawk Acceptance Corporation, a used car lender that has turned to covering
the booming demand for elective surgery. Lenders in this field face the unusual
collateral challenge: A lender can take a used car but can hardly repossess a face
lift. Consequently lenders like Jayhawk have to charge a higher interest rate, thereby
capitalizing on America’s vanity.
As hinted above, the commodified female body is deemed incomplete unless she
or rather her face is ”painted” with make up and the body donned with the “right”
clothes, shoes, and accessories, such as bags. Beauty and fashion products are marketed to make a women believe that whatever they are selling will enhance her look
and make her feel better about herself. As per the “famous” line by the ad people
at Loreal goes: “Because You Are Worth It”. Fashion magazines that are a thriving
industry themselves, feature, to be sure, editorials or even short stories, but what
constitutes their true rationale is Pages of branded fashion house advertisements,
cosmetic brands new range of products, models with the “perfect” faces and bodies
presented on colored pages, almost like mannequins. These magazines themselves
are commodity products whose “cost of production are covered not simply by their
purchase price but by the advertisements for products presented to their readers”7.
Symptomatically, one of the leading magazines in that group bears the telling name
“Human Commodity”.
To be sure, there are some trends broadly similar to those described above among
the male clientele as well. Women are also engaged in body building, but it is, mostly
young men that account for the bulk of its practitioners. This peculiar form of commodification of the male body is also often associated with reaching for chemical
substances that are to enhance performance but are bad for health. In this regard it
is akin to its female counterpart where in particular certain types of breast enlargement surgeries are known to cause serious health problems, inclusive of death.
7

J. Bignell, An Introduction to Television Studies, London–New York 2008.
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Erotic capital?
The question of beauty considered in the previous section allows us to turn to
the present one in which an attempt at atheorisation of the phenomena concerned
is considered. In 2010 sociologist Catherine Hakim presented the world with the birth
certificate of a new member of the family of capitals. She asserted that each individual
has a hitherto unrecognised asset – erotic capital – that he or she can, and should, use
to advance within society. According to the scholar, social scientists have paid little
serious attention to these modes of personal empowerment, despite overwhelming
evidence of their importance. Hakim argues that rather than degrading those who
employ it, erotic capital represents a powerful and potentially equalizing tool – one
that we scorn only to our own detriment.
More specifically, she defines erotic capital as the combination of sex appeal,
beauty and physical and social attractiveness that increase a man or woman’s popularity
to all members of his or her society, particularly to the opposite sex. She lists the various elements that comprise erotic capital, including sexual attractiveness, social skills
and liveliness8. Again, the fact that physical beauty and sex-appeal may prove to be useful for their bearer is rather uncontroversial, although one should not over-generalise,
there are exceptions to that rule, as underlined, inter alia, by Neil LaBute, whose recent
play asks if conventional beauty can be a curse. However, even granted the rule itself
is broadly true, it is a far cry from demonstrating the validity of the notion of erotic
capital. Advantages concerned may pertain to all walks of life, and even if one restricts
one’s attention to the economic realm, the fact of the matter is that then one has to do
do again with conflating capital with ownership, but at that not in the direct sense;
some behaviours enabled by one’s sexual attractiveness, for instance, may prove to be
ownership-relevant insofar as they facilitate or secure economic realisation of labour
power held by one, e.g. help to get a lucrative job, or a pay hike.

Prostitution
However, given physical characteristics can indeed be regarded as economic property in the case of prostitutes for which their own body is the key means of work.
8
C. Hakim, Erotic Capital. The Power of Attraction in the Boardroom and the Bedroom, New
York 2010.
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Incidentally, prostitutes generally, albeit by no means not exclusively, function within
the so-called shadow economy which, in our terms, means that their lumpen-labour
power as well as other conditions of their lumpenwork constitute pure private property. This claim may be shocking for the advicates of private property, but the thing
is, the distinctive feature of the lumpeneconomy is that its agents do not pay taxes by
means of which a given nation, as mediated by the state, shares in all types of taxable
property in the economy, which means that basically all present economies regarded
as capitalist represent in actual fact mixed economies.
In the neoliberal age of the celebration of markets, the pervasive expansion of markets and the role of commodification have come under intense scrutiny. The growth
of market exchange tends to be glorified and defended by neoclassical economists
but harshly criticised by those who point to the pernicious and devastating effects
of the widespread commodification that has seeped into all spheres of intimate life
and across all corners of the globe. The spread of market exchange relationships into
what is seen as one of the most intimate realms – that of sexual activities – is an area
where many of the debates over the market and commodification have been heatedly
unleashed9.

In his economic analysis of sexuality in Sex and Reason, a staunch advocate
of economistic epistemology, Richard Posner10 conceptualises such sexual activities as prostitution as determined by rational, utility-maximizing individuals who
conduct cost-benefit analyses in making decisions regarding their sexual choices.
Another neoclassical economist11, puts forth an economic theory of prostitution where
rational agents MAXIMISE their profit and utility (by supplying and demanding sex
in the market) subject to constraints.
These economistic analyses of prostitution see nothing inherently ‘wrong’ with
prostitution; […] prostitution is seen as a ‘natural’ outcome of the various costs
and benefits entailed in the supply and demand for sex12.

M. van der Veen, Beyond Slavery and Capitalism: Producing Class Difference in Sex Industry,
w: Class and Its Others, red. J.K. Gibson-Graham, Minneapolis 2000.
9

10

R. Posner, Sex and Reason, Cambridge, Mass. 1992.
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Paradoxically, in keeping with this neoliberal view is the current usage rejecting
the term “prostitutes in favour of that of “sex workers”, who allegedly just render other
kind of (sexual) services. Unfortunately, even politically correct language does not possess magical power-is not able to alter the social reality. The shape of the latter may be
glimpsed from the following sex workers’ (prostitutes, to use an apparently outdated
form) comments regarding moves of the Dutch authorities toward taxing their activities,
which-if implemented, as indeed is the case in some other countries, would alter their
socio-economic position. “It’s a good thing that they’re doing this”, said Samantha,
a statuesque blond Dutchwoman in a white leather dress who offers her services from
behind one of the hundreds of red-curtained windows in the heart of the city’s ancient
center. “It’s a job like any other and we should pay taxes”, she said13. Marika believes that
if they have to pay the same tax rate as everyone else they should be treated the same too.
“It’s hard to be a sex worker, not the job itself, but the way society is treating you. So it
feels like a little bit of a double standard to pay tax to a society that doesn’t accept you”14.
Of course, morals are subject to change, so that one cannot rule out that
the aformentioned social stigma may disappear, in particular in societies in which
the sex industry has become an integral part of the regular division of labour. In contradistinction, Radin15 challenges the neoclassical doctrine justifying the ubiquity
of markets and universal applicability of cost-benefit analysis. She explains what
is wrong with the commodification of things that are so close to “personhood,” such
as the selling of sex in prostitution, and makes it clear why some things should just
be “not for sale”, due to the transformation in meaning and value when such things
are treated as commodities, by the same token providing a theoretical argument
against conceiving of the spread of markets into intimate sphere so closely tied to
personhood as ‘natural’. For it can be argued that what makes prostitution more
problematic than other activities is not the use of the human body as such “but
the sexual use of a woman’s body”16. Sexuality is regarded as one of the most intimate
aspects of the self. It is integral to and cannot be separated from the self; therefore,
a prostitute who sells her sexuality is also selling her “self”17.
T. Sterling, Dutch Prostitutes Sought By Taxman, 2011, http://www.huffingtonpost.
com/2011/01/12/dutch-prostitutes-taxes_n_807843.html.
13
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The above account is true as far as it goes, but in fact it requires some clarification. While it is often spoken about prostitutes as “selling their bodies”, a more accurate interpreatation would be to say that they rent out their bodies as sexual objects.
In that regard there is some similarity between their business and an employment
contract. The analogy is that in the latter case Marxists and non-Marxist economists
alike talk about selling either of labour power or labour. The latter phrase is utterly
untenable on ontological grounds, so to speak-one cannot sell what does not yet exist;
work will materialise only after assigning a given worker to a concrete job, and thus
at the post-contract stage. It is only the capacity to work, or the worker’s labour
power that can constitute an object of that exchange. But how the aforementioned
exchange is to be couched? Let us compare what changes hands at that occasion,
i.e. labour power with any other commodity, for example, a specific consumer good
purchased in the supermarket is wholly owned by the purchaser, who may deal with
it at will (and, let us add, according to the popular legal notion of property), including
for example, destruction, donation, etc. Meanwhile, there is no such thing in relation
to that labour power which is supposed to be also the object of sales. It can be
utilized only in a certain way: consumed by the employer in the production process or
the provision of services. A capitalist cannot, however, for example, sell his worker or
otherwise dispose of him. However, the latter remains the owner of her labour power,
which is reflected, among others in the possibility of its withdrawal – a strike, moving
to another firm. The relationship between the worker and the owner of the working
conditions resembles, in my opinion, the relationship between the owner of the land
and the farmer leasing it from the owner who uses the land under cultivation.
To return to the topic of purported analogy between the two types of relationships mentioned above, there is indeed a formal or structural affinity between
the two insofar as, as suggested above, in the former case it is not the female body as
a whole but merely its sexual aspects that are offered by the prostitute, and similarly,
it is only specific skills that are relevant to the content of the job and thus to the owner
of the means of production employing a given holder of labour power. Otherwise,
there are deep differences between “the sex worker” and the regular worker, as partly
elucidated above. Due to the peculiar nature of her trade, the former incurs on average much greater psychological costs than the latter. “In order to protect her ‘self’
psychologically, a prostitute must distance herself from her sexual use. While this
process of emotional distancing, disengagement, and segmentation is vital to women’s
survival in prostitution, it is also destructive of women’s humanity and intensifies
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the damage and psychological toll on them”18. The buying and selling of sexuality for the client’s own use transforms the body into a vessel or object; the body
becomes alienated as it is used as a “thing” for someone else. Thus, prostitution,
even called sexual services, is not just like other services. While in the case of those
other services, it is possible to think of an engagement or identification with her job
on the part of the service provider, this by definition is ruled out in the sex industry.
This distinctiveness extends also to kinds of professional risks those employed
in the sex industry are exposed to, violence being an apparent example. The foregoing
implies that the most famous and frequently quoted Marxian statement on prostitution:
Prostitution is only a specific expression of the general prostitution of the laborer,
is false. The aformentioned proposition comes from the early period of Marx’s intellectual development, and it is only historical materialism, developed later, that can
be regarded as expressing the mature stage of that development. Most significantly,
in 1844 Marx did not dispose of class theory and, inextricably interwoven with it,
notion of labour power. The truth of the matter is, both those theories remained
under-developed, so that the work of Marx can be an inspiration but not a source
of ready-made solutions in that, as well as many other regards.
The aformentioned Marxian claim is untenable if only because prostitutes are-in class
terms-not necessarily – “sex workers”, corresponding to the above-mentioned
“labourers”; some agents of the sex industry are self-employed, and there are also
a number of other class positions possible, stemming in particular from the debtorcreditor relations in their various forms, and their consequent restrictions of ownership of labour power. Secondly, intimacy of a sexual intercourse contrasts with an
impersonal nature of a labour contract. To be sure, that broad rule is in the real world
to some extent undermined – by the role of personal recommendations at the point
of hiring, the role of personal sympathies in work relations, and so on, but even so,
this is a far cry from sexual contacts, which-if they even occur in an office contextare accounted for by altogether different factors than the encounters of prostitutes
with their clients. The employer of a chicken‐factory worker whose work involves
considerable bodily effort is interested not in the worker’s body, but in the chickens
she helps produce. The same can be said about service work. Consider the cases
of a masseuse and a colonoscopy model. At first sight, one might think that their body
is central to their relationship with the other party: the former provides relaxation
18
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and relief from pain to her client, through the use of her hands and arms. The latter provides the medical student who looks into her body through her anus with
the means to acquire knowledge about the colon. Is not the employment contract,
in those cases, over the masseuse’s and colonoscopy model’s body itself? And are not
those employment and the prostitution contracts similar in that respect?
And yet, it could be argued that prostitutional contracts differ, on the whole, from
most other employment contracts, as the masseuse’s client and the medical student
are indifferent as to how they acquire, respectively, relief from pain and knowledge
of the human colon: if they could get what they want by other means (say, a particularly good massage robot in the former case, and computer simulation in the latter),
they would be willing to do so. It is not inherent in their relationship with the model
and masseuse respectively qua student and patient, that they derive satisfaction
(physical or intellectual) from their use of her body. By contrast, “it is inherent
in the prostitutional relationship that the client should seek, and expect to get, sexual
pleasure from his interaction with the prostitute19.

It should be mentioned that the critique of sexuality (as debased by prostitution)
outlined above, which may be regarded as a feministic one, has been disputed as being
a “reductionist conception of the «self»”. The selling of sexuality (or a sexual service)
becomes the defining feature of that person: a sex worker is defined by that particular
identity rather than by the multiple, other identities she may have as mother, sister,
daughter, artist, and so on”20. This criticism is based on a misunderstanding; the fact
that a given woman may be, amongst other things, a mother, a housewife, a political
activist, a chess player, and what have you does not alter her primary identity, primary
in the sense of determining her class status as constituting the main or even sole source
of livelihood. In addition even accepting tentatively-for the sake of argument-the criticism of the essentialist character of feminist and related uses of the concept of self, this
is by any means the only possible treatment of the subject; For Anderson, for instance,
prostitution is the classic example of how commodification debases a gift value and its
giver, as it destroys the kind of reciprocity required to realize human sexuality as
a shared good and the mutual recognition of each partner’s needs.
Finally, an important caveat is in order; whilst by default, it has been assumed
above that manpower in the sex industry is of female sex, the very word mentioned
19
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above suggests how problematic is that assumption. And indeed, “it is not uncommon
to see in public spaces erotic pictures of the male body as a commodified product”21.
In a choreographically presented coffee table book that includes 40 profiles with photographs of men who sell sex, Leddick and Sanchez22 made an important point: “Who
knew there were so many clients with so much money? This book is about the supply
and there is certainly a demand. So, if in this paper no extended discussion of male
prostitution is provided, this is done first and foremost for the sake of parsimony.
Even putting aside such practices as arranged marriages, it is fair to say that
there is in fact a continuum rather than a sharp opposition between prostitution
and an idealised individual relationship for love. A prolific ‘capitalist’ and author,
inter alia, of an economic approach to marriage, Gary Becker, would feel surely
vindicated by the following EXAMPLES OF what can be couched only as THE
COMMODIFICATION OF WOMEN BY INTERNATIONAL MARRIAGE
BROKERS (IMBS), whose offer includes, among other things, such business practices as:
“Romance Tours” designed to preview as many as a few thousand women for the benefit of a dozen men: http://www.russianbrides.com/anastasia_tours/tours_dates. asp
http://www.loveme.com/tour
Women “sold” like items via an online shopping cart-type feature or implied as
goods:
http://www.datingdepot.com/women/info48872.htm (e.g., “Add Olga (48872) to my
order” (visited 3/27/03)
http://www.abc.net.au/ra/asiapac/programs/s1074951.htm (re: listing of Vietnamese
women on E-bay by marriage broker).
http://www.loveme.com/information/maxim.shtml (“A Foreign Affair” website “reprints” article from Maxim magazine that boasts, “Luckily, AFA [A Foreign Affair]
has made searching its voluminous database as easy as ordering a pizza”).
“Satisfaction Guaranteed” Promises:
http://www.getmarriednow.com/guarantee.shtml
http://www.encount.com/membership/
http://www.natashaclub.com/refundpolicy.html
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Marketing Techniques: Essentially Promoting “Buy Foreign, Not Domestic”
“Women from Asia are feminine. They are normally Petite and slender with delicate
bone structure. They typically have smooth, silky, hairless skin.… Women from Asia
value marriage. They do not believe in divorce. They marry for life. They believe
in finding the right man and sticking by him, in good times and bad….Women from
Asia value family. Family is all important. Husband, children, parents, relatives come
first. Husband and children never take second place to her career.” (http://www.
heart-ofasia.com/gen/whyasia.html)
“While many women that you are used to would never cater to you like in oldfashioned times, a filipina will insist that she make you more comfortable […] She
will do everything to shows that she appreciates having you as her man. There are not
too many girls like this anymore (especially domestically), but rest assured that this
character trait is ingrained in the mind of the average filipina” (http://manilabeauty.
com/faq.phtml).
“Like the United Nations, I am here to serve mankind.” (Caption on an e-postcard that
features a scantily clad Russian “mail-order bride” that website members can send
their friends, at http://www.getmarriednow.com/ecards/card_creator.cgi?card=08).
“In Russia, she doesn’t have a choice to stay home to take care of her husband,
house, and children –
for her, it is a dream. The Russian woman’s attitude about herself is feminine. She
expects to be treated as a lady, she is the weaker gender and knows it. The Russian
woman has not been exposed to the world of rampant feminism that asserts its rights
in America” (www.chanceforlove.com).
Note the manner in which those specific “commodities” are being marketed:
“These women have a different outlook on life and marriage. They are less materialistic than their American counterparts and are more family oriented. As wives, they
desire to build a loving home, follow their husband’s lead, and stick with the marriage, even when times get tough and things stop being «fun»” (http://www.encount.
com/ladies/). “[Russian women] are much more patient and can tolerate things that
Western women will never be able to bear. … Another important difference is that
Russian women (and Russians in general) have very low self-esteem. While Western
women think that they are goddesses and able to cope with anything on their own,
a Russian woman will rarely leave a bad (really BAD) husband because of the fear
that she won’t find another one. For many years the state and men have been oppressing them, and they don’t think much about themselves” (http://www.womenrussia.
com/faq.htm#husbands).
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“Serving you hot Latin women since 2002. Go on a Safari today to meet a sexy
Latin woman. Latin Tours are going mainstream with popularity. Men from all
over the world are flocking -the ad goes on-to South America to get married to
traditional women. And it knows well whom to choose as a potential token gun:
Dont wait until its too late as American feminist groups are trying to shut all foreign
women and wives including Latin women out of the USA….” (http://www.sexysafari.
net/). “Get real, every man wants to have beautiful Latin women starring him down
on the beach. The women will look you in the eyes with a lust and hunger you have
never seen outside Latin America. Its nature at its finest with the beach girls of Rio
Brazil….Stare back at these women and smile, they will smile back unlike the cold
women of the US and Europe. Most women will then approach you and see what
kind of fun you want to have. Your in Brazil, have fun and be safe, its a candy store”
(http://www.brazilianwomenbraziliangirls.com/id20.html).
Compiled by Tahirih Justice Center (www.tahirih.org), a legal services and public policy advocacy Organisation for refugee and immigrant women in Falls Church,
VA. (Websites last visited 1/18/07).

Market personality
And again, there is no impenetrable barrier between the subject matter of the previous section and that of the present one. It is especially some types of service work that
may exemplify Erich Fromm’s23 notion of a market-oriented person-In this orientation, a given individual experiences herself as a thing to be employed successfully
on the market. She does not experience himself as an active agent, as the bearer
of human powers. She is alienated from these powers. Her aim is to sell herself successfully on the market […] her body, his mind, and his soul are her capital24. Putting
aside the conflation of the concept of capital with that of labour power, the above
definition fits the case considered below.
Helen Davey, in her article under the telling title: “Faking Positive Emotions
for our Jobs: At What Cost?”, describes her own experience as a Pan Am flight
attendant. In her early years, growing up in the 1950’s, she explains, she developed
a sense of self that dismissed negativity – a world in which she “should be happy,
23
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always smiling, never angry, and eternally positive”25. When she graduated from
college, this mindset that had taught her to never express emotion other than glee
led her to a job with Pan Am as a flight attendant, which “positive attitudes only”26.
This is necessary, of course, because having flight crewmembers who are displaying any other type of emotion other than confidence and positivity can lead to bad
business in the future – “to show feelings of fear, anger, or sadness was inappropriate and could frighten nervous travelers”27. Her smiles, as she says, were genuine.
Whether it was the case or not, the fact of the matter is, in the case of a given flight
attendant, embodied emotions constituted sine qua non of performing her job.
As it happens, with the difficulties facing the economy in the 80’s, flight attendant
jobs were becoming harder and harder to cope with, as the emotional labour it took to
keep up with the occupational demands (the always positive, always cheery, always
helpful flight attendant) had long-term negative side effects, particularly in the case
of “Vitamin P,” in which Davey refers to flight attendants’ usage of the prescription
drug prozac in order to mask the emotions that they feel inside28. She concludes
her article with a somber but realistic altruism: “The dehumanization of human
beings when they are regarded as resources to be used and commercialised strikes
a universal chord, and as Dr. Hochschild pointed out nearly 30 years ago, we are all
partly flight attendants”29.
To be fair, this generalisation is over-inclusive insofar as it applies to those
employees whose labour power is particularistic in nature, i.e. where one’s job
consists of interpersonal interactions. Those employees who deal mostly with things
rather than people share with the aformentioned flight attendatnt this key attribute
which consists in them owning their own labour power that, by implication, comes
up as a commodity, but otherwise the above-stressed element of the latter’s class
situation does not apply. Thus, we do not attempt to put all employees in one bagjobs in the service and manufacturing sectors may be very different with regard to
the involvement of body30.
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It is also within the framework of commodification that one should consider
far-reaching effects of what is called “a dualistic anthropology that views the human
body as property. Can the whole body be viewed in that manner, or merely selected
parts not essential for the survival of the individual? Second, suppose we begin with
the assumption that only non-essential parts will be treated as property, and make
careful decisions about when and how they can be sold. Will our view of human parts
begin to shape our attitude toward the whole? Is there a danger that we will begin to
value ourselves, and our relationships with each other, in terms of the market value
of our biological property”31? And these are not just theoretical concerns – “While
full‐blown markets are not legally permitted anywhere, some countries permit
methods and levels of compensation that come quite close”32. This makes arguments
opposing marketisation even more significant. In “Spare Parts”, Renee Fox and Judith
Swazey33 point out that when an organ is given from one person to another
the psychological and moral burden is especially onerous because the gift the recipient has received from the donor is so extraordinary that it is inherently unreciprocal.
For that reason they call the weight of this burden “tyranny of the gift”. Such a rendering of the relationship in question has been disputed by some market proponents who
argue that the selling and buying of human organs will dispense with this tyranny by
introducing the reciprocities of price into the exchange of human organs. This kind
of claim, however, misses the point: price and gift are utterly incongruous, for which
reason regular market laws of demand and supply don’t apply. From another angle,
“tyranny of the gift” reflects an important truth about human embodiment and bodily integrity that cannot be simply set aside in the interests of generating more organs
by going further down the road to commodifying the body. Whether living or dead,
a human body is always somebody – a person of dignity and invaluable worth.
And any given body part, be it kidney, liver, or heart, at one time was an integral –
not just a spare – part of somebody34.
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What is more, today’s capitalism nurtures some practices that are, to be sure,
different in some respects from the above case, but nevertheless, do share its core
properties, including what is the most objectionable feature from a socio-economic
point of view-a glaring discrepancy between the stylised ideal of market contract by
two ostensibly equiponderant parties and the real world wherein what lies behind
the action of the donor is a bare economic compulsion rather than the notorious ‘free
choice’ hailed by economists.
Now, it is virtually unimaginable that anything other than desperate need should
push one into striking the following advertising deal; in their search of novel places
to seize the attention of prospective consumers, advertisers have resorted to body
billboards. They pay people, who are willing to sell advertising space on their bodies.
Michael Sandel gives and example of “single mother who needed money for the education of her child and actually “auctioned off space on her forehead for a permanent
tattoo, and the winning bid came, unfortunately, from an online casino”35. In return
for $10,000, for the rest of her life she has a tattoo for a casino on her forehead.
Could it be described as an equal or fair exchange? Even the most dogmatic market
fundamentalist would think twice before making such a case. As a commentary to
the above extreme (and, departing from the Weberian ideal of value-free science,
repulsive) case of commodification, one can cite a pronouncement of one advertising
executive (which speaks volumes of not only his, but also his entire class’ approach
to ‘human resources’ – sometimes called also human capital) to the effect that “it’s
actually an interesting idea. It’s sort of like the old sandwich board, but a bit more
organic”36.

Commodification of reproductive medicine
Another form of similar self-estranged body is implicated in assisted reproductive
technologies that “allow women to sell the service of gestating a fetus, but maintain little or no claim to the product of that labour: the child itself. Indeed, thanks
to the double meaning of the word “labour”, the following Marxian claim (1988,
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ch. Estranged Labour) is doubly pertinent here: “the worker is related to the product
of labor as to an alien object”. In the context of transnational Indian surrogacy37,
this situation is exacerbated by the physical and cultural distance between intended
parents and surrogates. Little wonder that the author of the above commentary deems
it “the commodification of commercial surrogacy”38. And commercial surrogacy,
a $40 million industry in the United States, is big business39.
What is wrong with that business, has been pointed out by Elizabeth Anderson:
“By requiring the surrogate mother to repress whatever parental love she feels
for the child,” Anderson raises the (early-) Marxian argument, surrogacy contracts
“convert women’s LABOUR into a form of alienated LABOUR. The surrogate’s
LABOUR is alienated “because she must divert it from the end which the social practices of pregnancy rightly promote – an emotional bond with her child”. And the role
of the latter in the transaction brings out another uncomfortable truth. It is sometimes
said that the surrogate mother does not sell a child, but rather her services. Yet,
such an argument fails to take consideration that “the surrogate mother is not paid
merely for carrying a child to term: she is paid to relinquish her rights over the child.
And in so far as that is what selling something amounts to, there is a sense in which
she does, indeed, sell the child and that the commissioning parents buy it”40.
One should also note the existence of kind of reverse practice, whose eugenic
significance is shamelessly overt – “Drug addicts in North Carolina can be paid $300
to be sterilised”41. The marketization of reproductive medicine gathers force. The commodification of human gametes to enable women to become pregnant is now an established practice in reproductive medicine and the sale of human cells and fetal ovaries
and eggs to achieve reproductive ends is in the offing”42. To sell one’s gametes is to
trade something that is distinctively expressive of you and no other person in the world
for money. This, it can be argued, “seems wrong, for it is to commodify a life-giving part
The services of an Indian surrogate mother costs only $8,000, which explains why Western
couples seeking surrogates increasingly outsource the job to India-the price is less than one-third
the going rate in the United States. D. Tierney, What Isn’t for Sale, “The Atlantic” 2012, June.
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of you that is deeply reflective of you as an individual with dignity and worth. Further,
it is to sell something that is expressive of the children who result from your gametes.
Purchasers receive a product of your body that can be manipulated to create, not just
a generic child, but a particular child with certain distinctive features and characteristics
derived from you. Today, sperm ‘donors’43 and, increasingly, egg ‘donors’ are labelled
and categorised so that purchasers can choose those gametes that will enable them to
have children with certain characteristics and behaviors. The derivative dignity of human
gametes is being denied as they come to command varying prices in the marketplace,
depending on the value of certain features of their progenitors. In effect, this amounts
to the purchase of children. It also involves purchasing parenthood, for it exchanges
for money that special relation between the gamete provider and the child who results
from his or her gamete that providers RECOGNISE cannot be denied.
Thus, to buy and sell human gametes for reproductive purposes is wrongly to
treat them as fungible objects that can pass in and out of a person’s possession without
effect on that person or others. […] such sales nullify the reproductive paradigm,
irretrievably replacing it with a manufacturing paradigm. This represents a change
in kind, not just of degree, in the way that we view our capacity to generate children
and destroys our concept of reproduction as an essentially human activity”44.
And again, it is not accidental that the business in question has an unavoidable
feel of eugenics. In the one of the largest sperm banks in the world – Northeastern
Cryobank’s cryopreservation room “are stored 165,000 vials of sperm in giant
stainless-steel canisters. Tens of thousands of these vials wait to be purchased by
reproductive consumers. In its fine categorization of human traits, the room has
the feel of a eugenic fantasy; vials are etched with numerical codes and categorised
A word regarding terminology is in order. One commentator rightly objects to the term “commercial gamete donation: “Despite the repeated reference to ‘donors’ of both ovum and sperm,
paying individuals for their biological products makes them vendors, not donors”. T. Murray, New
Reproductive Technologies and the Family, w: New Ways of Making Babies: The Case of Egg
Donation, red. C. Cohen, Bloomington 1996, s. 51–69, 64. The amount sperm donors get paid varies
by location. The Sperm Bank of California’s Web site promises $100 “for every ejaculate that meets
our minimum sperm count”; this amount is trivial compared with the amount that egg donors receive
[…] In March 2000, an ad appeared in The Daily Californian (the campus newspaper for the University
of California, Berkeley), which read, ‘Special Egg Donor Needed’ and listed the following criteria
for a ‘preferred donor’: “height approximately 5’6,” Caucasian, S.A.T. score around 1250 or high
A.C.T., college student or graduate under 30, no genetic medical issues”. The compensation was listed
as $80,000. In addition, all related expenses would be paid”. B. Steinbock, Life before Birth: The Moral
and Legal Status of Embryos and Fetuses, Oxford 2011, s. 159, 251.
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by the height, weight, eye color, facial structure, skin tone, hair texture, religion,
IQ, hobbies, talents, and interests of their donors – traits presumed to be genetically
transmitted through sperm. This is a practice common to most U.S. sperm banks.
Vials are also color-coded by race: predictably, white caps for Caucasian, black
for African American, yellow for Asian, red for ‘all others’. And at the largest bank
in the world, donors are ‘hand printed’ with a bio-metric identification device that
records a three-dimensional measurement of the donor’s hand. Like the product they
produce, donors have become ‘consumables’ – screened for physical and social traits
most desired by prospective reproductive consumers, stocked, packaged, and sold
like Wal-Mart products. Only men meeting standards of ideal masculinity are hired
by the bank to «donate»”45.

Conclusion
It is no accident that in an article on the commodification of the human body the bulk
of concrete examples concern the female body. Whilst it may be argued that the broad
label patriarchal society has outlived its usefulness in the face of such facts as that
one concerning the today’s U.S. society wherein as many as 4 out of each ten families
have a woman as its main or sole breadwinner, this kind of facts by no means amount
to the abolition of patriarchal domination. By and large however, the problem calls
for further research, encompassing both economic, social, political and cultural
aspects on the one hand, and the global and local dimension on the other. A truly
dialectical analysis needs to be not only comprehensive and properly contextualised,
but also dynamic, or historical, taking consideration of the ever-changing nature of its
subject matter.
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Fourier, Reich, Foucault – seksualność w okowach władzy?

Słowa kluczowe: seksualność, władza, kapitalizm, krytyka społeczna, utopia

Jaka jest relacja seksualności i władzy? Istotne ustalenia w tej kwestii pochodzą
od trzech filozofów, których stanowiska analizowane są w prezentowanym tekście.
Fourier widzi seksualność jako aspekt suwerennych dążeń namiętności, które uciska
Cywilizacja. Antidotum na tę opresję jest pełne namiętnościowe oswobodzenie, którego realizacją ma być zaprojektowana przez Fouriera Harmonia. Reich stwierdza
uciemiężenie seksualności przez zjednoczone siły patriarchatu, autorytarnej religii
i produkcji kapitalistycznej. W pryncypialnej polemice z konserwatywnym Freudem
postuluje ważniejszą niż religijna u Feuerbacha i ekonomiczna u Marksa emancypację
seksualną. Foucault, kontestujący popularną w zachodnim dyskursie o seksie hipotezę represji, zastępuje klasyczną definicję władzy jako negatywnego dyspozytywu
wizją władzy pozytywnej, werbalizującej seksualność. Na pozór koncyliacyjna,
jego koncepcja pozostaje jednak krytyką władzy. Chociaż uspołeczniona, władza
nie oddziela się od represji, a tylko tonizuje ją i perweryzuje, czyniąc transparentną,
bardziej użyteczną i wydajną.
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Seksualność w Cywilizacji i w Harmonii
Nie mówcie mi o błędzie i pozwólcie mi żyć!
Miguel de Unamuno, O poczuciu tragiczności życia

W strukturę Cywilizacji, będącej zdaniem Charles’a Fouriera wieloaspektową (ekonomiczną, społeczną, polityczną) porażką ludzkości, wpisana jest bezzasadna i destrukcyjna zarówno dla jednostki, jak i dla wspólnoty represja. Ma ona różne instytucjonalne,
władcze przejawy, ale w źródłowym (i złowróżbnym) sensie dotyczy namiętności. Ich
ucisk jest dla Fouriera nie tylko skandalem przemocy, ale też ignorancji, intelektualnego
niedowładu i atrofii duchowości. Protagoniści Cywilizacji – jej mentorzy i autorytety:
filozofowie, moraliści, kapłani (egzekucją ich propagandy zajmują się władcy, a we
współczesnej Fourierowi dobie heroicznej industrializacji również kapitaliści) – wskazali rozwojowi mylny, perwersyjny kierunek, opowiadając się za ciemiężeniem namiętności w imię koherencji i relatywnego przynajmniej dobrostanu wspólnoty. Zabrakło
im wiedzy i wyobraźni, by skonstatować zależność szczęścia od swobody namiętności;
a także inteligencji i odwagi, by stwierdzić i uznać zasadę wypaczania namiętności
przez zakaz, ich wyradzania się aż po status „rozjuszonych bestii” wskutek narzucanych
im ograniczeń i wymyślnych sposobów ich temperowania.
Cywilizowani decydenci i aranżerzy są marnymi psychologami. Niewiele
wiedzą o naturze ludzkiej, skoro swój projekt kulturowy budują na wyobrażeniu
człowieka jako istoty racjonalnej i plastycznej, podatnej na dowolną obróbkę i manipulację, nie uwzględniając tego, że jest on elementem świata przyrody, bytem
zmysłowym, wyposażonym w popędy, których rudymentarny charakter wyklucza
bezkonfliktową (niezagrożoną subwersją) opresję, nieograniczone modyfikowanie
i kiełznanie. Marni też z nich teologowie defasonujący spontaniczną pobożność za
pomocą ortodoksyjnych kodyfikacji, konfesyjnego terroru i protekcjonalizmu, które
ostatecznie infekują ducha ateizmem – światopoglądową ułomnością wyrastającą
z resentymentu i infantylnych monoteistycznych wizualizacji Boga. Faktycznie
bowiem – taka jest opinia Fouriera nieartykułującego jeszcze feuerbachowskiej
prawdy o Bogu, ale już traktującego go alegorycznie jako personifikację ładu, pokoju
i miłości – Bóg nie jest uosobioną eteryczną i autorytarną transcendencją usiłującą
wymusić na człowieku uwielbienie i życie zgodne z arbitralnymi i drakońskimi
normami separującymi go od zapośredniczonych w biologii predylekcji, ale sprzymierzeńcem człowieka zatroskanym o umożliwienie mu samorealizacji zależnej od
wolnego użytku z namiętności, które sam mu zaszczepił.
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Naturalistycznie i teistycznie zalegalizowane, a więc esencjalne i dobre, namiętności powinny być przedmiotem empatycznej uwagi i analizy każdego rzetelnego
teoretyka społeczeństwa. Rozpoznawszy ich status i wartość, nie mógłby on, chcąc
zachować intelektualną uczciwość, stawiać przed sobą innych celów oprócz wyzwolenia i spożytkowania namiętności niefortunnie stłumionych za sprawą filozoficznej
emfazy, religijnej egzaltacji, moralnego ekstremizmu, wzmacnianych w biegu dziejów komercyjno-industrialną eksploatacją i wyzyskiem. Jako „utopijny socjalista”
– zdegustowany zastanym porządkiem, którego genezę i wszystkie poprzedzające
go cywilizowane etapy łączy z degradacją i otamowaniem namiętności – Fourier
kieruje te postulaty zwłaszcza pod swoim adresem. Rzeczywiście, w obronie historycznie spostponowanych, a przecież prymarnych ludzkich dyspozycji trudno byłoby
wystąpić z większą determinacją i argumentować za nimi bardziej pryncypialnie.
Owszem, namiętności broniono też przed Fourierem. Tradycja naturalistyczna
i materialistyczna (to z niej, a ściślej z nowożytnej nauki, od Newtona, przejął on
ideę przyciągania/attraction, przetransponowaną z kolei pod namiętnościową postacią
atrakcji/skłonności na poziom relacji międzyludzkich) mogłaby tu nawet wskazać
swoich męczenników, wśród których postacią emblematyczną i specjalnie zasłużoną
byłby Sade. Wszelako, chociaż bezkompromisowy, Sade, znany zresztą Fourierowi
z lektury, nie mógłby zostać jego sojusznikiem. Z istoty dobre i, przy właściwym
do nich stosunku, gwarantujące koherencję i pomyślność wspólnoty namiętności
Fourierowskie są własnościami dysjunktywnymi wobec namiętności Sadycznych,
nieoględnie agresywnych, nieobiecujących niczego oprócz totalnej rywalizacji znaczonej trupami tych, którzy, mniej doenergetyzowani lub zasobni, spadają do rangi
spektakularnie maltretowanych ofiar. Nie mogąc zgodzić się na Sadyczną brutalność
faworyzującą silne jednostki i a priori destruującą wszelką wspólnotę poza elitarną
wspólnotą libertynów, zawsze zresztą labilną, zagrożoną rozpadem (obowiązuje
tu permanentny potlacz w odniesieniu do braku skrupułów), Fourier jednocześnie
kpi z zachowawczych promotorów namiętnościowego dozwolenia legalizujących
jedynie wolność zmitygowaną wobec praw. Podszyte ascezą i tłumieniem, forsowną
samodyscypliną i autocenzurą, hołubione w jego dobie cnoty republikańskie, jak
zresztą cnoty wyjęte z innych kodeksów, same są represyjne i stanowią reaktywną
odpowiedź na pierwotną, histeryczną kastrację odniesioną do źródłowej witalności.
Przed Nietzschem, zwłaszcza tym eksplodującym nieprzejednaniem w Antychryście,
Fourier sprzeciwia się rewindykacji ideału ascetycznego jako narzędzia kiełznania
wolnego ducha, a w ostatniej instancji degradowania życia, eksplorowania go w imię
udręczających artefaktów. Przed Nietzschem, poprzedzającym z kolei pod tym
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względem Freuda, który zdaniem Michela Onfraya kamuflował, gwoli ekspozycji swej
oryginalności, przejmowanie jego pomysłów, Fourier demaskuje sadomasochistyczną
aurę liczącego dwa tysiące lat nihilizmu, czyli trwającej od dwu tysiącleci Cywilizacji.
Przekonany, że pierwotnie dobrą ludzką konstytucję wypaczają idee i instytucje
będące perwersją tego, co proste i spontaniczne, ekwilibrystyczną rafinacją w stosunku do naturalnej biofilności, Fourier, w przeciwieństwie do Rousseau, piewcy natury
równie żarliwego, ale tylko nostalgicznego, bo niewierzącego, by stratę zawinioną
przez progres można powetować, sądzi, że po wiekach Cywilizacji zorientowanej na
tłumienie świat swobodnych namiętności da się reaktywować. Czy raczej że można
zaaranżować go na nowo (wykorzystując cywilizacyjne atuty: Fourier nie jest „destruktorem maszyn”; sądzi tylko, że współczesny przemysł, naukę i technikę należy
już oddać do dyspozycji szczęściu, a nie zaprzedawać ją, jak dotychczas, moraliźnie
i kapitałowi) za pomocą edukacyjnej i instytucjonalnej ewolucyjnej rewolucji (chce,
owszem, radykalnej zmiany, ale znając Rewolucję z autopsji, stroni od serwowania
sobie i ludzkości powtórki z terroru i rzezi) bazującej na wieczystości namiętności.
Kreacja społecznej Harmonii jest możliwa, gdyż notoryczne są ludzkie pragnienia
i wyobrażenia o prosperującej wspólnocie, zależne od niezmiennych namiętnościowych inklinacji.
Swoje zaufanie do namiętności oparte na przekonaniu, że stają się one niebezpieczne tylko reaktywnie, wskutek uczynienia ich przedmiotem brutalnej pacyfikacji
przez ignorancką pedagogikę (przykładem casus Mme Strogonoff okrutnej wobec
służącej, gdyż niezdolnej rozpoznać swoich stłumionych skłonności lesbijskich, czy
Nerona, którego psychikę zakłóciła moralna indoktrynacja kabotyńskiego Seneki),
Fourier przemianowuje w końcu na nieoględną promocję zabsolutyzowanej swobody.
Zatrwożonych skutkami takiego dozwolenia uspokaja, sytuując się na antypodach
suwerenności Sadycznej, której synonimem jest demoniczna dzikość, że prawdziwie
wolna namiętność nie wyrodzi się w pragnienie krzywdzenia innych. Ta reminiscencja
z Platona, chrześcijańskich świętych (i samego Jezusa patronującego tej myśli w takim samym stopniu jak Newton), a może też nauk masońskich istotnie wpływających
na ducha tamtej doby, zbliża Fouriera do angelicznej mistyki, znów alternatywnej
wobec wielkolibertyńskiego satanizmu, uznającej wyłączną esencjalność dobra
i umożliwiającej głoszenie uniteizmu jako kulminacyjnej namiętności, która znosi
różnicę między korzyścią partykularną a wspólnotową, likwidując tym samym generujący społeczne zło egoizm. Żadnych namiętności nie należy represjonować; trzeba
je umiejętnie wykorzystać – z pożytkiem dla jednostki, chroniąc ją przed nerwicą,
i dla społeczeństwa, którego jakość mierzona jest panującą w nim wolnością; ta zaś
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przejawia się jako aprobata dla zmaksymalizowanej różnorodności, w której Fourier
konstatuje nie tylko cenną dlań witalną dynamikę, ale również piękno (harmonia sfer
niebieskich, obmyślona przez Boga matematyka i estetyka naukowo usankcjonowana
przez Keplera i będąca wzorcem dla Fouriera-teoretyka nowego społeczeństwa,
funduje się na różnicach i ich zgodnej kooperacji). Konsekwencją tego liberalnego
podejścia jest teza czyniąca z Fouriera w opinii bardziej lub mniej życzliwych mu
komentatorów utopistę przeceniającego możliwości swojej doby (a zresztą i dającej
się ogarnąć wzrokiem przyszłości) w zakresie adaptowania ekstrawagancji, względnie szaleńca twierdzącego, że możliwe jest harmonijne, szczęśliwe społeczeństwo,
w którego strukturę wkomponowane są wszystkie namiętności; łącznie z tymi, które
współcześnie wydają się groźne bądź ryzykowne albo kwalifikowane są po prostu
jako anomalie czy aberracje.
Stanowisko Fouriera, skrzętnie dezawuowane (nie tylko z mieszczańskich
pozycji; nie miał on też uczniów skłonnych licytować się z nim w pryncypialności;
niektórzy powitali śmierć mistrza z ulgą, uznając, że będą mogli odtąd swobodnie krzewić przyzwoitą, ekonomiczną część jego doktryny), ma jednak solidną,
wielopłaszczyznową podbudowę: metafizyczną (naturalizm przeciwstawiający się
rozkrzewianiu aspiracji dewastujących więź człowieka z przyrodą), religijną (Bóg
z definicji empatyczny wobec człowieka jako wiązki zdeterminowanych w dążeniu
do swego zaspokojenia namiętności), psychologiczną (konsekwencją przemocowych manipulacji w odniesieniu do namiętności są groźne dla jednostki cielesne
i psychiczne dysfunkcje), pedagogiczną (arbitralne zakazy czy indoktrynacja implantująca autocenzurę dewastują mentalnie i moralnie wychowanków, czyniąc
z nich sfrustrowane indywidua niezdolne do wzięcia odpowiedzialności za własne
życie ani do realizacji obywatelskiej misji), społeczną (zegotyzowane wskutek
permanentnych napięć i aktywizowania wciąż swoich mechanizmów obronnych
jednostki, nieusatysfakcjonowane, w desperackiej roszczeniowości poszukujące
nadziei w zaświatach, nie mogą utworzyć wspólnoty innej niż zatomizowana,
dla której szczęście pozostaje fatamorganą), terapeutyczną (łatwe po odrzuceniu
miazmatów stereotypu i konwenansu zaspokajanie rudymentarnych potrzeb oferuje
awantaż w postaci zadowolenia z doczesnego życia jako najwyższej wartości) oraz,
last but not least, estetyczną (o pięknie całości decydują nie tylko zmultiplikowane
i konfrontujące się w ostatecznie koncyliacyjnej komunikacji różnice, ale również
dysonanse; w ten sposób, znów w nawiązaniu do Keplera, który uprawomocnia
je w swojej wizji kosmosu, Fourier legalizuje w społeczeństwie ekstrawagancje,
dopingując rozmaite mniejszości do pielęgnowania swych rytuałów tudzież pielgrzy-
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mowania do aranżowanych przez nie miejsc świętych z animuszem i żarliwością,
jakie ożywiają peregrynujących do Mekki).
Lansowane przez Fouriera namiętnościowe zaspokojenia mają swoją nader
istotną emanację seksualną. Krytyka funkcjonowania miłosnych stosunków
w Cywilizacji i ich promocja w formule, jaką urzeczywistni Harmonia, stanowią notoryczny motyw jego dzieła, od debiutanckiej Teorii czterech ruchów po Nowy świat
miłosny, upchnięty głęboko w szufladzie przez zatrwożonych bezceremonialnością
mentora uczniów (niektórzy rekomendowali w imieniu zmitygowanego fourieryzmu
respekt dla bieżącego kodeksu moralnego, odkładając w mglistą przyszłość namysł
nad realizacyjnymi szansami nadto tymczasem bulwersujących elukubracji mistrza
w zakresie obyczajów), a wydany dopiero w roku 1967 staraniem Simone DeboutOleszkiewicz, która wobec Fouriera pełni rolę apostolską analogiczną do tej, jaką
wobec Sade’a pełnią jego wybitne komentatorki: Annie Le Brun, Chantal Thomas,
Sarane Alexandrian, Janine Neboit-Mombet, Catherine Cusset, Alice Laborde,
Béatrice Didier czy Françoise Laugaa-Traut.
Palpitacje grożą pobożnym i prawidłowo myślącym wobec rozlicznych
Fourierowskich inicjatyw. – Odsłaniania uroków życia małżonków splecionych
monogamicznym węzłem (w tym świętym stadle udziałem istot zmysłowych, nośników fundamentalnej namiętności La Papillonne będącej predylekcją do zmiany
i kontrastu, nieuchronnie staje się nuda i otępienie odpowiadające temu, jakie opanowałoby łanie, którym zakazano by biegać po lasach, albo bobry wyrwane ze swego
środowiska i niemogące już budować tam). – Punktowania skorelowanej z seksualnością hipokryzji owocującej klandestynną prostytucją i cudzołóstwem (notabene
Fourier zainspirowany był nim szczególnie, produkując dzieło, również wydane
z symptomatycznym poślizgiem, niemal sto lat po śmierci autora, o 76 sposobach
stawania się rogaczem). – Szyderstw z życia rodzinnego (rodzina i monogamia, anachroniczne, atomizujące wspólnotę instytucje, wymknęły się na nieszczęście spod
gilotyny rewolucyjnych ustaw) udręczającego wszystkich, a ojca wynoszącego do
groteskowej roli patriarchy, nadzorcy skarbca, którego koncesjonowanymi zasobami
szantażować można domowników (w Harmonii, w której uspołeczniona, zdemokratyzowana i uczyniona atrakcją praca, dostępna również dla dzieci, uwolni ojca
od statusu „głowy rodziny”, zajmować się on będzie tylko dopieszczaniem swego
potomstwa). – Promocji seksualnych konfiguracji eksternalizujących wszelkie tabu
(z wyjątkiem pedofilii). – Rekomendowania „białych”, jawnych i publicznych orgii
(odróżnionych od mrocznych, organizowanych potajemnie przez bohaterów Sade’a)
jako środka scalania wspólnotowych więzi i rafinowania komunikacji społecznej.
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Dla łatwości, z jaką można wobec Fouriera ukuć zarzut promiskuityzmu
i erotomanii (sam był voyeurystą zafascynowanym zwłaszcza spektaklem cielesności ewokowanym w trakcie lesbijskich igraszek), pewną przeszkodą jest, oprócz
wspomnianych filozoficznych przesłanek dzieła, jego osobista, sprawiająca wrażenie
autentycznej, determinacja, żarliwe zaangażowanie badacza i społecznika, bystrego
obserwatora swoich czasów opisującego je na tyle krytycznie i wnikliwie, że w aktualnym w pewnym momencie rankingu najbardziej zasłużonych i wpływowych
socjalistów dystansował on Marksa sprowadzanego do roli epigona. Fourier jest mistrzem wymierzonej w kapitalistyczny i moralny reżim satyry. Ta podszyta negacją
pisarska aktywność, owocująca potężnym objętościowo i z uwagi na merytoryczne
kryteria dziełem, ma jednak drugą stronę. Zafrapowany nadmiarowym cierpieniem
człowieka w świecie przez niego samego tworzonym, cierpieniem będącym konsekwencją przesadnej, bulwersującej, bo pozbawionej racji represji, Fourier występuje
z równie monumentalnym jak jego krytyka Cywilizacji pozytywnym projektem społeczeństwa Harmonii. Zawiera on prognozę szczęśliwego życia, na które człowiek
zasługuje i które może osiągnąć. Postawa Fouriera jest głęboko ideowa zwłaszcza na
pierwszym, krytycznym i kontestatorskim poziomie jego przedsięwzięcia. Represję
namiętności i seksualności widzi on jako ewidentną tendencję Cywilizacji pojmowanej jako globalne władcze urządzenie; dla kontynuowania tej tendencji nie znajduje
żadnego usprawiedliwienia, walczy z nią pryncypialnie jak z wrogiem, który nie
tając niegodziwych zamiarów, nie zasługuje na względy ani paktowanie.

Seksualność wypaczana przez system
I rzuci się tłum cały w rui na ulicę! […]
I poczną sobą samców częstować samice!
Julian Tuwim, Wiosna

Również Wilhelm Reich, mający dość powodów do kontestacji agresji i autorytaryzmu, nie tylko za sprawą przynależności do „przeklętego pokolenia” (młodzieńczy
udział w apokalipsie I wojny światowej), ale także za sprawą wychowania i rodzinnych perypetii (ojciec, wielki właściciel ziemski, czujący się panem życia i śmierci
członków rodziny i mieszkańców podległych mu wsi, frenetyk, scenami zazdrości
doprowadzający żonę do samobójstwa, a później, w desperacji, obierający kurs ku
samozagładzie), jasno typuje przeciwnika życia i wolności. Podobnie jak dla Fouriera
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jest on globalny i wielogłowy, co nie oznacza, że rozmywa się jego faktyczność
i dolegliwość. Fourierowską Cywilizację zastępuje u Reicha nowoczesny kapitalizm,
który, zależny od swych fetyszy – wydajności i zysku – wymuszających imperializm
(nowe rynki zbytu zdobywane per fas et nefas) i reifikację (człowiek redukowany
do możliwie najtańszej siły roboczej lub do mięsa armatniego, systemowo dopingowany do oddalania potrzeb innych niż ekonomiczne), petryfikuje przemocowy
patriarchat (skorelowany z własnością prywatną, anihilujący równość i sprawiedliwość) i sprzymierza się z represyjną moralnością chrześcijańską („niekrytycznie
pozytywistyczną”, manipulującą ewangelicznym przesłaniem miłości: tabuizującą
cielesność i egzaltującą się duchem). Efektywnym sposobem osiągania przez kapitalizm swoich celów jest opresja seksualności czyniąca z ludzi znerwicowanych
niewolników. Tezę Reicha ilustruje na przykład pekuniarna i pedagogiczna pacyfikacja ludów pierwotnych, czyli transfuzja bakcyla zachodniej handlowo-konfesyjnej
demoralizacji w regiony z kulturową przewagą matriarchatu, liberalnego w sprawach
seksu, przynajmniej relatywnie, nieewokującego bowiem obsesji, perwersji i nerwic.
Potrzeby seksualnej, podobnie jak Fourierowskiej namiętności, nie można
opresjonować bez niefortunnych konsekwencji. Na negatywny wpływ libidynalnej
tresury na jednostkę wskazywali różni autorzy (by nie sięgać do bogatej tradycji
naturalistycznej ani do ewidentnej lekcji Nietzschego, przywołać można Charcota
korelującego histerię ze stłumioną seksualnością), choć podkreśla się pod tym
względem zwłaszcza zasługi Freuda, który uzbrojony w odkrycie nieświadomości
i łamiąc tabu dystyngowanej dyskrecji, ogłosił, że nieuchronną konsekwencją takich
manewrów jest eksplorująca organizm i wymagająca leczenia nerwica. Doceniwszy
ustalenia Freuda (z którym spotkał się już w roku 1919, zrazu występując w roli
faworyzowanego ucznia, a kończąc jako dysydent skreślony przez mistrza za ideowe
odszczepieństwo i goszyzm, a w końcu formalnie relegowany przez nazistów, za
ochoczą aprobatą niegdysiejszego mentora, z Towarzystwa Psychoanalitycznego),
Reich uznaje zarazem, iż marnotrawi on ich potencjał, czyniąc z psychoanalizy,
wskutek oportunizmu jednocześnie światopoglądowego (wprowadzając seksualność do dyskursu, ale uzasadniając konieczność trzymania jej na smyczy, Freud
petryfikuje apologetyzowany przez mieszczaństwo, nerwicogenny ideał ascetyczny)
i politycznego (zmiana społeczna nie jest potrzebna; nierówności klasowe są naturalne i nie mogłyby zostać pomyślnie zastąpione fanaberyjnymi, iluzorycznymi
projektami lewicy), terapię dla ekskluzywnej klienteli, de facto nieskuteczną,
opartą na konfabulacjach, werbalną i symboliczną, podszytą przy tym dezynwolturą i sofistyką (w odniesieniu do terapeutycznych wyników nie należy być zbyt
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ambitnym; ze skupieniem podczas seansu nie trzeba przesadzać, uwaga może być
„rozproszona”, a drzemka w trakcie może być nawet pożyteczna dla analitycznego
rezultatu, gdyż tym efektywniej komunikują się wówczas nieświadomości pacjenta
i terapeuty), cynizmem (ubodzy zyskują na braku dostępu do analizy: mogą wówczas
bezkolizyjnie korzystać z miłosierdzia i opieki społecznej) i rentowną motywacją
(nie ma analizy dla ubogich: wymogi realnego życia uniemożliwiają leczenie za
darmo; pieniężna gratyfikacja buduje autorytet analityka; za analizę trzeba płacić,
nawet jeśli zaplanowany seans się nie odbędzie).
Ideowe i polityczne starcie Reicha i Freuda jest konfrontacją dwu pryncypializmów, które ostatecznie okazują się dysjunktywne. Biofilność, optymizm,
wiara w postęp i wartość osobistego zaangażowania w dzieło społecznej przemiany
(implikującej egalitarną demokratyzację, a także obyczajową rewoltę) u Reicha
zderzają się z tanatofilstwem, fatalizmem, zachowawczością i indywidualistyczną
mieszczańską etyką (dowartościowującą jednocześnie opartą na prywatnej własności
pracę i sybarytyzm) u Freuda.
Zmysł teoretyka chlubnie kontynuującego tradycję Oświecenia zorientowanego
na racjonalną prawdę ponad przesądami, a jednocześnie mieszczański koniunkturalizm afirmujący bezpieczne status quo i nieufny wobec miraży przyszłości zaprezentował Freud w artykule z 1908 roku o cywilizowanej, znerwicowanej moralności
naszych czasów. Rewolucyjny potencjał postawionej tam diagnozy – monogamia ze
składającymi się na mieszczański kodeks etyczny restrykcyjnymi przyległościami
jest niezawodnym generatorem nerwic i rozsadnikiem seksualnych, a także społecznych dysfunkcji (onanizm, infantylizm, sadyzm, masochizm, homoseksualizm,
oziębłość, prostytucja, lupanary, przemoc) – przytłumiony został darwinowską
konkluzją o przewadze preferencji i korzyści gatunkowych nad indywidualnymi,
którą w postaci zgody na konieczną represję popędów chroniącą przed eksplozją
agresji i permanentną bellum omnium contra omnes zinterioryzować musi przytomna jednostka. Mimo wiele obiecującej konstatacji, że represja seksualna odpowiada
jednakowo za lęk przed życiem i przed śmiercią, Freud nie ma dla niepogodzonych z wymogiem wstrzemięźliwości innej recepty oprócz dobrze przetestowanej
zdrady małżeńskiej, choć i ją zaleca ostrożnie, zauważając, że jest ona wątpliwym
antidotum, skoro konfrontuje wiarołomnych z całym arsenałem wypracowanych
przez kulturę inkryminujących i dyfamacyjnych środków odwetowych. Zarówno na
poziomie swojej teorii, jak i terapii Freud stanowczo przestrzega przed sięganiem po
najprostsze wyjście z tego impasu, czyli przed dopuszczeniem seksualnej swobody
czy rekomendacją erotycznej bujności. Najniżej usytuowaną zaporą dla tego, co
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w jego przekonaniu skrajnie nieodpowiedzialne, czy też najbardziej rudymentarnym
uzasadnieniem dla tej trzeźwej małoduszności jest jego „czarna ontologia”1 mająca
swoją epistemologiczno-etyczną reperkusję w postaci defetystycznego fatalizmu
(życie i szczęście są dysjunktywne; nie jesteśmy w świecie po to, by o szczęście
zabiegać; trudzących się w tej sprawie czeka rozczarowanie i konfrontacja z pomnożonymi przez złudzenia niedolami).
Enuncjacje Freuda w jego późnych tekstach – z summą w postaci Kultury jako
źródła cierpień nazwanej przez Onfraya „brewiarzem freudowskiego pesymizmu”2 –
przynoszą kostyczną ocenę natury ludzkiej (człowiek jest istotą o trwale plemiennych
inklinacjach, którego dzikość utemperować można jedynie za pomocą restrykcyjnych
norm kultury) i mroczną wizję świata (zasiedlony przez egoistów i okrutników nigdy
nie stanie się on empireum, lecz zawsze rozdzierany będzie cyklicznymi masakrami).
Skrajnie biologizując swoją teorię i ubarwiając ją mitologią, Freud występuje z deterministycznymi ustaleniami, które uznaje za swoje rewelacyjne naukowe odkrycia i które
czyni kanonem psychoanalizy. Zuniwersalizowany (choć weryfikujący się co najwyżej
w patriarchacie traktowanym przez Freuda ahistorycznie: najpewniej nie przeczytał
O pochodzeniu rodziny, własności prywatnej i państwa lub pracę Engelsa zignorował,
zakładając miłą mieszczańskiemu sercu odwieczność monogamii i rodziny) kompleks
Edypa (będący de facto, zdaniem Onfraya, projekcją na gatunek „erotycznego” epizodu
w życiu małego chłopca zafascynowanego widokiem nagiej matki podczas podróży do
Wiednia, zakłócającej nieco codzienny porządek pozwalający w sprawach intymnych
zachować dyskrecję) uzupełniają idee pierwotnej hordy i zabójstwa ojca zawiadującego
wszystkimi kobietami przez seksualnie sfrustrowanych synów, którzy zinterioryzowawszy swą winę, odwrócili ją ostatecznie w seksualny zakaz przeniesiony na wszystkie
następne pokolenia. Zwłaszcza istotna dla Freudowskiej filozofii orientującej się ku systemowości jest jednak koncepcja popędu śmierci. Traktowana przez Freuda jako perła jego
teorii (choć Onfray sugeruje, że była zwykłą konsekwencją życiowych kataklizmów:
śmierci córki i wojennych ofiar w rodzinie), uzasadniać ma tetryczną tezę o temporalnej
rzeczywistości jako pandemonium, które nie doczeka się zbawienia. Zanurzony w życiu
człowiek wciąż słyszy rozjątrzające wezwanie śmierci (w ten sposób eksplikują się jego
destrukcyjne skłonności), które przemianowywać się też może w łagodny podszept, by
opuścić bez żalu ten padół płaczu, aprobując spokojną nicość.
M. Onfray, Wilhelm Reich ou «le bonheur sexuel», w: tenże, Contre-histoire de la philosophie,
t. VIII: Les Freudiens hérétiques, Paris 2013, s. 122.
1

2

Ibidem, s. 126.
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„Psychicznym inwariantom”3, dla których źródłem jest transcendentalna rzeczywistość objawiona przez Freuda w jego zmyślonej genealogii, przeciwstawia Reich
społeczne i polityczne „zmienne”, czyli konkret kapitalistycznego świata wyzysku,
nędzy, niesprawiedliwości, dyskryminacji i wykluczeń znany mu z autopsji (od zawsze goszysta, w 1927 roku czyta Kapitał, sprzymierza się z Partią Komunistyczną
i podejmuje skierowaną ku masom działalność edukacyjną, pomocową i terapeutyczną spod nieoględnie eksponowanej egidy seksualnej rewolucji) i całkowicie poza
zasięgiem i wyobrażeniem Freuda (gabinetowego myśliciela i terapeuty rezydującego
w 17-pokojowym mieszkaniu, dzielącego swój czas na zrytualizowane kadencje
pracy, posiłków w rodzinnym gronie i zasłużonego odpoczynku). Dla społecznika
znającego ulice, wykładającego seksuologię na marksistowskim uniwersytecie,
założyciela i koordynatora ośrodków wiedzy i terapii seksualnej, pracującego
w nich za darmo (jak w tym samym czasie Céline w podmiejskich przychodniach
dla proletariatu), inicjatora Sexpolu (emblematyzowanej „Seksem” i „Polityką”
organizacji zajmującej się propagandą ekonomii seksualnej), popęd śmierci nie jest
daną biologiczną, lecz ewidentnie historycznym skutkiem. Jako cywilizacyjna dysfunkcja (wyraz desperacji człowieka skłonnego deprecjonować życie w obliczu jego
realnych warunków) ma on źródło w intencjonalnej i funkcjonalnej redukcji ludzkiej
seksualności przez kapitalizm. Dostosowana do produkcyjnych wymogów stanowiących wzmocnienie dla opresji uzasadnianej religijnie prymarna ludzka potrzeba
degraduje się do żałosnego, rachitycznego wymiaru. Symulujący swobodę seksualną
rynek pornograficzny nie jest niczym innym niż przemysłową, przynoszącą zyski ze
szczególnie dochodowego ucisku eksploracją tej mizerii. Psychoanaliza, rewelacyjna
ze względu na docenienie seksualności i deszyfrację skutków jej opresji, powinna
jeszcze stać się antykapitalistyczna, czyli wyjść z gabinetów i jednoznacznie zaangażować w powszechną seksualną rewolucję. Inaczej będzie tylko jeszcze jednym
mieszczańskim gadżetem, czyli ze społecznego punktu widzenia błahostką, mityczną kuracją, sterylną, zredukowaną do jednostkowej psychiki i obliczoną wyłącznie
na efekt pekuniarny (Freud uznawał tylko sowicie opłacane seanse indywidualne;
wprawdzie na jednym z kongresów dopuścił demokratyzację psychoanalizy, ale taką
jej formułą sugerował zająć się innym, dla siebie zastrzegając pozycję ekskluzywną
i należnie gratyfikowaną).
Nietrudno sobie wyobrazić reakcję Freuda, kiedy pakietem tych przemyśleń
Reich postanowił go uraczyć w roku 1929 podczas specjalnego spotkania w gronie
3

Ibidem, s. 128.
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analityków służącego zrelacjonowaniu niedawnej wizyty ekscentrycznego ucznia
w Związku Radzieckim. Reich wrócił pełen entuzjazmu, odnalazłszy tam ucieleśnienie obyczajowej rewolucji. Czy raczej skonfrontowawszy się z jej szczątkami lub
propagandową wykładnią, bo, co sam później przyzna, demaskując (w Psychologii
mas, brewiarzu antytotalitaryzmu deszyfrującym hitleryzm od razu w roku 1933)
„faszyzm czerwony i brunatny” oraz swoją naiwność, Związek Radziecki anno
domini 1929 był już wzorcową dyktaturą. Wszelako kilka lat po Rewolucji faktyczne
były w nim zmiany obyczajowe (dotyczące małżeństwa, rodziny, równości płci,
swobody seksualnej, aborcji, prewencji, zwalczania chorób, edukacji roussoistycznej
i seksualnej przelicytowującej nawet Fouriera, który zalecał chronić dzieci przed
niepotrzebną im, jeśli uwzględnić priorytety ich rozwoju, wiedzą o seksie) dające
się uzgodnić z seksualnym programem Reicha, którego wymiarami były etiologia
nerwic i metody pozwalające je leczyć, a jeszcze lepiej im zapobiegać.
Dla Reicha, pokrewnego naturalistom i Fourierowi (odróżniającemu miłość
celadoniczną od cielesnej i sądzącemu, że nie można, bez uszczerbku dla physis
i psyche, zaangażować się w pierwszą, ignorując drugą), seksualność nie jest jak
dla Freuda (zmyślającego bajki strawne dla mieszczańskiej mentalności i ją kojące)
sprawą psychizmu, lecz biologii. Prawdziwe uwolnienie od neurozy mającej źródło
w braku satysfakcji seksualnej może nastąpić nie za sprawą dialogu z niekoniecznie
uważnym analitykiem przykładającym do badanego przypadku sztampowe arkana
ukute w erudycyjnej wyobraźni ojca założyciela i dostrojone do tembrów mieszczańskiego gustu, ale w realizacjach afirmujących zmysłowość, czyli w konkretnej,
a nie symbolicznej odpowiedzi na rudymentarną potrzebę. Reich sądzi, podobnie
jak Fourier, że seks nie jest zsakralizowanym apogeum wyrafinowanego pragnienia
legalizowanego dodatkowo normatywną i obyczajową aprobatą, ale elementarną
ekspresją ludzkiej witalności, której krępowanie ma patogenne konsekwencje
i w uderzający sposób łączy się z cierpieniem poddanych takiej mitrędze (ma pretensje do Freuda i o to, że nie wyciągnął praktycznych wniosków z lekcji Charcota:
„podłoże histerii zawsze jest genitalne”, i o to, że sam mógłby zająć miejsce doktora
Chrobaka w poświęconej mu anegdocie: „wiemy, co należałoby zalecić kobiecie
pozostającej dziewicą w zawartym przed osiemnastu laty małżeństwie, ale przecież
nie możemy tego upublicznić”). Życzliwi Reichowi stwierdziliby może, że łatwo
tak mniemać komuś wyrosłemu w świecie ludycznej seksualności i oswojonemu
z omnipotentną w natalnych latyfundiach seksualnością zwierząt; wiedziony ekscytacją Reich prowadził tam nawet protoseksuologiczne badania, porównując na
przykład reakcje na stymulowanie rękojeścią pejcza młodej i leciwej klaczy. Nie
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w ciemię bici eksperci od diagnozowania takich casusów uznaliby zaś, że oto mamy
skutki abnegacji wychowawców, środowiskowego zepsucia, zaniedbań i nadmiernego przyzwolenia, kulminujące w podglądaniu erotycznych manewrów służby,
a także matki i preceptora, obłapianiu niańki przez czterolatka, upajającej lekturze
Poradnika małżeńskiego czy codziennym, rozciągniętym na kilka lat seksie z życzliwą kucharką zainicjowanym w wieku jedenastu lat. Do konsultacji pozostają fakty,
czyli podawane jako rezultaty badań seksuologiczne enuncjacje zawarte w opus
magnum: w mającej różne warianty, tworzonej w latach 1927–1942 Funkcji orgazmu,
kompendium przedmiotowej wiedzy i postulatów składających się na trylogię z lat
trzydziestych (Inwazja moralności seksualnej, Psychologia mas wobec faszyzmu,
Rewolucja seksualna).
Orgazm (apogeum potencjału libidynalnego jednostki oferujące rozkosz) jest
dla Reicha warunkiem homeostazy cielesnej i psychicznej. Jego osiągnięcie zależy
od dyspozycji określanej jako potencja orgazmiczna (zdolność do pełnego zatracenia się w akcie seksualnym), która nie przynależy człowiekowi rutynowo, lecz jest
wypadkową i obrazem jego osobistej historii. Autorytarne i szermujące moralnymi
restrykcjami wychowanie może odwrócić wektor tego pozytywnego potencjału.
Aktualizująca się wówczas orgazmiczna impotencja (w akcie seksualnym objawiająca się niezdolnością do oddania się naturalnej konwulsji organizmu) prowadzi do
wytworzenia się pancerza charakterologicznego: cielesnego i mentalnego usztywnienia, atrofii emocjonalnej. Konsekwencją kondensacji nierozładowanej w naturalny
sposób energii przemieniającej się w autoagresję lub agresję skierowaną na zewnątrz
są biopatie (różne choroby, łącznie z mającym zdaniem Reicha taką genezę rakiem),
patologie zachowania (agresywność, złośliwość, zawiść, zazdrość etc.), a także dżuma (lub zaraza) emocjonalna, czyli poddanie się negatywnym, irracjonalnym siłom
(obiektywizującym się jako ksenofobia, rasizm, antysemityzm, seksizm) skrzętnie
eksplorowanym i zagospodarowywanym politycznie przez dyktatorskie reżimy.
Przekonany, że jedynym problemem neurotyków odseparowanych od szczęścia i infekujących negatywizmem aurę społeczną (neuroza nie jest w rezultacie,
w nerwicogennym kapitalizmie, kłopotem jednostki, ale dolegliwością mas) jest
brak satysfakcji seksualnej, Reich występuje z szokującą dla zachowawczego Freuda
apologią zasady przyjemności uznanej za „najlepszy środek adaptacji i sublimacji
społecznej”4. Rytmu życia nie powinny już określać opatentowane w dotychczasowej
kulturze przymusy, zakazy i kary czy łagodniejsza ich wersja – protekcjonalizm,
4
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degradujące seksualność lub zamykające ją w alkowie. Pożądany ton miałaby odtąd
nadawać oparta na nieinwazyjności i uznaniu autonomii wychowanka maksymalnie liberalna i praktycznie rewindykująca seksualność edukacja. Kiedyś trzeba
zacząć nieodzowną zmianę w kulturze. Potrzeba wychowawców rozumiejących jej
konieczność i zdeterminowanych do nieprzemocowego (zdystansowanego wobec
mieszczańsko-konfesyjnej tradycji) kształcenia nowych pokoleń. Nie tylko w Sexpolu
Reich daje wyraz takiemu stanowisku i promuje fundujące je ideały z przykładnym
wigorem i poświęceniem.
Jego waleczna postawa przybierze od drugiej połowy lat dwudziestych kształt
freudo-marksizmu, z czego nie byli zadowoleni rzecznicy ani jednej, ani drugiej
doktryny. Chcąc zaktualizować w społecznej praktyce zarazem potencjały zawarte
we freudyzmie (docenienie wartości sił popędowych otwierające drogę do rewolucji seksualnej) i w marksizmie (hermeneutyka historyczna aranżująca rewolucję
ekonomiczno-społeczną), Reich narażał się zarówno freudystom (redukującym
zresztą kwestię seksualną do psychizmu; zwłaszcza zaś zatrwożonym projektami
modernizacji systemu własności), jak i marksistom (niespecjalnie zaabsorbowanym
ludzką sferą libidynalną; jeśli w ogóle brana pod uwagę, rewolucja seksualna jest dla
nich ingrediencją rewolucji proletariackiej, nie ma więc powodu jej fetyszyzować;
a w zwulgaryzowanej lub stalinowskiej wersji marksizmu jest ona zbędna, bo odwodzi od tego, co w autentycznej rewolucji jest prawdziwą stawką). Najłagodniejszą
reakcją Freuda na ten mariaż był sarkazm zamieniający się stopniowo w niechęć,
a w końcu wrogość wobec odszczepieńca i goszysty. Komuniści natomiast, wstrząśnięci zwłaszcza zrównaniem w Psychologii mas totalitaryzmów z Berlina i Moskwy,
obiecali Reichowi egzekucję, kiedy tylko dojdą do władzy.
Wskutek nagonki urządzonej przez przeciwników (a był ich legion: freudyści,
marksiści, stalinowcy, naziści, kapitaliści, etatyści, burżuazja, prasa tudzież, i to nie
na ostatnim miejscu, „kapłani i inni handlarze ideału ascetycznego i zaświatów”5)
i osobistych perypetii, które zawiodły go do USA, a także wskutek odkrycia orgonu
(dającej się pozyskiwać i dystrybuować witalnej energii kosmicznej, analogonu élan
vital Bergsona, którego namiętną lekturę Reich odbył w młodości) dystansującego
inne środki zaradcze na dysfunkcje generowane przez kapitalizm (kuracja z wykorzystaniem orgonalnych akumulatorów) Reich, zarzuciwszy w końcu politykowanie,
odróżnia postępowców od reakcjonistów już nie na podstawie stosunku do rewolucji
w oswojonym znaczeniu, ale podług kryterium uznania dla rewolucji seksualnej.
5
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Rozumianej pryncypialnie, czyli po Fourierowsku, jako możliwość ustanowienia
raju na ziemi dzięki restauracji pierwotnego porządku seksualnego. Wcześniej
ten powrót można było uzasadniać argumentem z historyzmu: jeśli dokonało się
przejście od matriarchatu (seksualnego empireum unieważniającego kompleks
Edypa; zdaniem Reicha, bo Freud, strzegący swego herbu, wydelegował, z finansową
pomocą wiernej akolitki Marii Bonaparte, Gezę Roheima na Trobriandy, by ten,
prowadząc tam badania rzetelniejsze niż opisane przez Malinowskiego w Życiu
seksualnym dzikich dowiódł uniwersalności prymarnego emblematu psychoanalizy) do patriarchatu (obwarowującego seksualność arbitralnymi i frustrującymi
zakazami), to możliwy jest też manewr à rebours, po tym jak ludzkość przekonała
się o manowcach swej ewolucji. Teraz wystarczyłaby globalna kuracja orgonalna.
Naukowe odkrycie upraszcza sprawę obdarowania ludzkości szczęściem, która tyle
daremnego zachodu kosztowała Fouriera z coraz większym umiarem promującego
falanstery (w entuzjastycznych początkowych enuncjacjach miały one dobroczynnie
opleść planetę niemal nazajutrz, z późniejszych zaś wypowiedzi reformatora coraz
bardziej konfundowanego brakiem masowego poparcia dla jego idei wynika, że
zaangażuje to zapewne kilka pokoleń).
Zanim jednak dojdzie do związanego z egzystencjalnym dramatem wycofania
z polityki, Reich dokona wiwisekcji faszyzmu, która bez wątpienia stawia go na podium
najbardziej przenikliwych i pryncypialnych antytotalitarystów. W roku dojścia Hitlera
do władzy (!) Reich ponawia aktualne, acz kulturowo przytłumione, a w tamtej dobie,
niestety, słabo jeszcze uświadamiane pytanie: stare w końcu pytanie La Boétie’go
o przyczyny dobrowolnej niewoli, czyli w bieżących okolicznościach o przyczyny masowego akcesu do dyktatury bez ogródek obiecującej militaryzm, terror i bezwzględną
redukcję jednostki do trybiku państwowej machiny kierowanej przez frenetycznego
führera. Ten pęd ku otchłani wyjaśnia Reich kulturowo (inaczej niż Freud – biologiczny determinista dogmatyzujący stadną potrzebę wodza i standaryzujący masakry
w Dlaczego wojna?, broszurze podarowanej notabene Mussoliniemu i opatrzonej
dedykacją, która wbrew hagiografom nie wydaje się Onfrayowi ironiczna: „z pełnym
uszanowania pozdrowieniem od starego człowieka, który rozpoznaje w osobie przywódcy herosa kultury”6) – chorobą psyche, której podłożem jest rodzinny, edukacyjny
i konfesyjny autorytaryzm ze zinstrumentalizowaną seksualnością w tle. Przejawem
tej choroby jest sadyzm objaśniany przez Reicha nie jako wariacja, domniemanie naturalnego popędu śmierci, ale jako rezultat zablokowania popędu, który perweryzuje
6

Ibidem, s. 180.

Krzysztof Matuszewski

44

się wskutek tej opresji; niszczycielska werwa jest efektem kulturowo stymulowanego
temperowania: „nienawidzi się najbardziej, kiedy uniemożliwia się nam kochać lub
być kochanym”7. Podobnie kulturowe są uwarunkowania masochizmu, destrukcyjnego zwrotu przeciwko sobie, który bierze się z niepokoju syconego, w perspektywie
indywidualnej biografii, moralną inkryminacją libido rodzącą poczucie winy. Faszyzm
eksploruje tę alternatywnie sfrustrowaną energię, czyniąc swym łupem i zarazem
swymi wyznawcami osoby zakute w charakterologiczny pancerz, zinfantylizowane,
oddzielone od swej wolności i godności, uwiedzione brutalną siłą. Rozkosz z identyfikacji (rozpoznania siebie w uosobieniu dyktatorskiej siły) czy rozkosz z poddania się
wybawcy – obie ocalające przed zdławioną w toku autorytarnego chowu i obcą lub
znienawidzoną wolnością (ogromem afirmatywnych możliwości) – tłumaczą admirację wypaczonego seksualnie człowieka dla reżimu, który tę witalną dewastację może
tylko pogłębiać (czyni to zresztą zwykle w sposób niezawoalowany, cały życiowy
potencjał inwestując w wojnę).
Mimo że stanowi eksplozję negatywności, brutalną etatystyczną i przemysłową
dewitalizację, faszyzm nie jest dla Reicha dziejowym zaułkiem. Chociaż określone
przez niego warunki wyjścia z tego impasu są wymagające: ekonomię seksualną
fundowaną przez moralność chrześcijańską, patriarchalną tradycję mieszczańską
i produkcyjne wymogi kapitalizmu należy zastąpić systemową detabuizacją seksu
awantażową dla kondycji jednostki i kształtu ludzkiej wspólnoty. Nieodzowna jest
rewolucja, nie po prostu ekonomiczna, ale radykalniejsza i prawdziwsza – kulturowa,
na poziomie umysłów. Jak przypomina Onfray, słowo „rewolucyjny”, uczynione
terminem operacyjnym w Rewolucji seksualnej, nie odsyła do „użycia dynamitu,
ale do użycia prawdy”; tak rozumiane tworzy ono aurę „otwartego apelu do ludzkiej
świadomości, bez restrykcji mentalnych i uników”, sygnuje zamiar „realizacji prawa
do szczęścia”8. Najlepiej w stosownym dystansie wobec władzy, wszelkiej władzy,
inercyjnie opresyjnej, korupcyjnej i rozmijającej się z prawdą.
Czy słabością Reicha nie był jego pryncypializm obnażający nie tylko opresyjność kultury, ale także zasadniczą dla jej bieżącego mieszczańskiego wariantu
(szczególnie przezeń niepoważanego) hipokryzję? Jak wszystko to, co promował,
można by bezkolizyjnie zaszczepić społeczeństwu pławiącemu się w moralno-obyczajowym rygoryzmie niby w swojskim żywiole? Efektywniej i bezpieczniej
byłoby może, wzorem Sadycznych libertynów, aranżować sobie w skostniałej i afir7
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mującej skostnienie przestrzeni społecznej nisze niekrępowanej niczym rozpusty?
Z alternatywy „nie robić nic albo wdrażać w życie idee pomnażające konkretne
ludzkie szczęście” Reich wybiera zaangażowane, progresywne działanie, którego
autentyczność potwierdza nie tylko jego osobisty heroizm, ale też koszt w postaci
egzystencjalnego dramatu.
Atakowany przez nieprzyjaciół tworzących wobec enfant terrible front ponad
podziałami Reich, zwłaszcza zagrożony przez nazistów i komunistów, ale też znienawidzony przez freudystów negocjujących z reżimowym namiestnikiem Boehmem
jego ekskluzję z Międzynarodowego Towarzystwa Psychoanalitycznego, ucieka 1 maja
1933 roku do Danii. Rwetes wywołany wznowionym tam artykułem Dokąd zmierza
ruch nudystyczny? (oskarżenie o szerzenie pornografii, jeremiady burżuazyjnej prasy,
40 dni więzienia dla wydawcy) sprawia, że relegowany postanawia szukać schronienia
w Szwecji. W zagrzaniu tam miejsca nie pomaga mu list napisany w jego obronie przez
Malinowskiego (pod którym swej sygnatury poskąpił Freud). W Norwegii, gdzie zarzuciwszy freudo-marksistowską walkę, oddaje się orgonalnym eksperymentom, niemal
codziennie ukazują się między wrześniem 1937 a listopadem 1938 roku sążniste, nienawistne lub szydercze artykuły dotyczące jego badań. Nie sądzi, by przedłużono mu
ściśle określony pobyt w tym kraju. Przytomnie szacując konieczność prewencji, udaje
się 19 sierpnia 1939 roku do USA, gdzie „jego kalwaria bynajmniej się nie kończy”9.
FBI plądruje jego dom i na podstawie książek znalezionych w bibliotece imputuje mu
komunizm. Na przełomie lat 1941/1942 oskarżony spędza dwa tygodnie w więzieniu.
Dziennikarz udający specjalistę w interesującej Reicha dziedzinie przygotowuje po
podstępnym rekonesansie w jego posiadłości sensacyjne artykuły (Nowy kult seksu
i anarchii, Dziwny przypadek Wilhelma Reicha) wywołujące spodziewany publiczny
skandal. Federalny urząd do spraw kontroli produktów żywnościowych i farmaceutycznych interesuje się jego działalnością naukowo-badawczą, kwalifikując ją jako
hochsztaplerską i bałamutną. Nie uznawszy kompetencji tego organu do oceniania jego
eksperymentów, Reich odmawia stawienia się przed sądem w wytoczonej mu sprawie.
Sędzia nakazuje zniszczenie akumulatorów orgonalnych i spalenie książek inkryminowanego autora, aranżując kolejną po nazistowskiej auto da fé. 12 marca 1957 roku
przewieziony do więzienia Reich umiera w nim po ośmiu miesiącach na atak serca.
Zaszyty w północnym stanie Maine, samotny i rozgoryczony napisze w ostatnich swych latach quasi-zaratustriański tekst Słuchaj, mały człowieku!10, na poły
9
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lamentację, na poły manifest, w którym odtworzy stacje swej martyrologii oraz
przedstawi analizę „ostatniego człowieka”, autodestruktora bojącego się życia,
opanowanego resentymentem i fobiami, a wreszcie zawierzającego się Hitlerowi.
Przedłoży mu tam też w charakterze odtrutki Nietzscheańską naukę, wielką promocję tak, które odnosząc się do instynktów, pragnień, namiętności i seksualności,
rewindykowałoby życie.

Dialektyka seksualności i władzy
Każdy musi dowieść, że bez reszty identyfikuje się z władzą,
która go maltretuje.
Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, Dialektyka Oświecenia

Nieepatowany, jak Fourier, wspomnieniem ancien regime’u, którego opresje blakły
na tle rewolucyjnej pożogi, postrewolucyjnego chaosu i rychłej dyktatury, ani – jak
Rousseau, Reich czy Cioran – rustykalnymi reminiscencjami, Michel Foucault jest
wielkomiejskim intelektualistą o jasnym sumieniu; choć nie intelektualistą gabinetowym, ale ulicznym, politycznie zaangażowanym, dyskutującym kwestie społeczne,
progresywnym również w znaczeniu korzystania z turbokapitalistycznych urządzeń
do mnożenia przyjemności, a nawet promującym urządzenia jeszcze w świecie postindustrialnego przełomu nieopatentowane, w rodzaju analogicznych do japońskich Love
Hotels przybytków dla dandysów samobójstwa11. Zdecydowanie nienaturalistyczny,
w odróżnieniu od Reicha, kulturalisty traktującego jednak instynkt seksualny biologicznie, i od Fouriera uwikłanego jeszcze w starą metafizykę dogmatyzującą opis
świata wedle uznania albo w kodzie Idei, albo w kodzie Natury, występuje z na wskroś
historyczną wizją rzeczywistości jako sieci ludzkich relacji tworzących epistemy
separowane wskutek zerwań czyniących iluzorycznym Heglowskie wyobrażenie o ciągłości, globalnym sensie i eschatologicznej unifikacji. Koreluje tę konwulsyjną „historiozofię” z koncepcją podmiotowości jako alternatywnej wobec klasycznego podmiotu,
czyli wobec niezmiennej, ekskluzywnej świadomości pielęgnującej fiksacyjnie swoją
zsubiektywizowaną tożsamość, a w apogeum swych potencjałów objawiającej się jako
despotyczny rozum redukujący inne do inkryminowanego szaleństwa.
11
Por. M. Foucault, Kim pan jest, profesorze Foucault? Debaty, rozmowy, polemiki, tłum. K.M.
Jaksender, red. nauk. B. Błesznowski, K.M. Jaksender, K. Matuszewski, Kraków 2013, s. 280.
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Pokrewny Fourierowi i Reichowi dzięki ujęciu człowieka jako istoty relacyjnej,
zbliża się do nich zwłaszcza za sprawą dobitnej u nich promocji wolności seksualnej.
W porównaniu z nieprzejednaniem propagandy Fouriera i Reicha, dychotomizujących swobodną seksualność i władzę, Foucault, dystyngowany w swych enuncjacjach archeolog, biegły historyk i świadek XX-wiecznych totalitaryzmów, które
sproblematyzowały przemoc, nie tylko czyniąc ją odrażającą, ale też inspirując do
poszukiwania sposobów, by skutecznie zapobiec jej ponownym eksplozjom, przemawia ostrożniej, często ograniczając się do relacji i rezygnując z kategorycznych
postulatów. Zastrzeżenie to nie powinno w żadnym razie sugerować podejrzenia
o oportunizm w odniesieniu do kogoś prezentującego ostatecznie postawę pryncypialną i walczącą. Niekiedy jednak, choć rozumiemy założenia i intencje wnikliwego
obserwatora, naukowca i nauczyciela, trudno nie poczuć konfuzji wobec nadmiernej
układności czy pewnego lawirowania w sprawach, które domagałyby się raczej ekspozycji w świetle Fourierowskiej inwencji czy Reichowskiej jednoznaczności. Nieco
deprymują – niektóre obiekcje Foucault sam zresztą uprzedza – ekwilibrystyczne
ustalenia dotyczące hipotezy represji, upozytywnienia władzy, wybielania chrześcijaństwa (miałoby zapośredniczać swoją moralność w monogamicznych i rodzinnych
rygoryzmach eksperymentowanych już w Rzymie i będących pokłosiem etyki
stoickiej) czy dialektyzowania ucisku (bez niego nie byłoby szczęsnej emancypacji;
w ten sposób argumentowała wcześniej nawet Simone de Beauvoir) będącego kalką
chrześcijańskiej rewindykacji cierpienia i wariacją na temat felicis culpae.
Choć dyskusyjna, hipoteza represji ukazana została przez Foucaulta rzetelnie
i z ekspozycją jej problematyczności. Emblematem lepiej niż etykieta „wiktoriańskiego reżimu” objaśniającym zachodnią aurę wokół seksu są Niedyskretne klejnoty
Diderota ewokujące „niewyczerpaną paplaninę”, której jest on przedmiotem. Nie
represja pochodząca od władzy jurydyczno-konfesyjnej, realizowana w trybie
zakazów i kar, a kumulująca się w odium grzechu seksualnego i społecznym
ostracyzmie wymierzonym w transgresję, lecz wola wiedzy napędzająca inwigilacyjny dyskurs zorientowany na prawdę, emanująca obowiązkiem prawdy
(przewodnictwo duszpasterskie związane z wypytywaniem, spowiedź, inwazyjne
miłosierdzie filantropów, branżowa ciekawość psychiatrów, lekarzy, kryminologów) i przemieniająca nie tylko orientalną, ale też grecko-rzymską ars erotica
w scientia sexualis (nauczyciel nie inicjuje już w przyjemność, ale wścibską kuratelą
pobudza pragnienie, kształtując podopiecznego, czyli urabiając podmiot, to znaczy
potwierdzając tą aktywnością tezę o zachodniej seksualności jako „sejsmografie
podmiotowości”; zresztą nowożytny zachodni podmiot urabia też siebie sam, co
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ilustrują ustalenia Foucaulta na temat subiektywizacji jako procesu egzemplifikowanego zalecaną przez chrześcijaństwo i eksperymentowaną spektakularnie przez mnichów walką z nieczystością; ufundowany na spekulacji Augustyna w sprawie seksu
Adama odmawiającego mu posłuszeństwa po opuszczeniu raju podmiot relacjonuje
się nie wobec innego w perspektywie penetracji, ale wobec siebie w perspektywie
inkryminowanej erekcji) określa emploi Zachodu od Reformacji do przełomu
Freudowskiego. Z dwóch genealogii „nauki o seksie” Foucault wybiera alternatywną wobec tej, którą uznaje za stereotypową i niezdolną uchwycić istoty seksualnego
dyskursu: seksualność nie jest dla niego antypodą ujarzmiającej ją władzy, ale jedną
ze strategicznych relacji władzy, instancji nie zorientowanej tylko na mówienie „nie”
(forsowanie zakazów), ale też pozytywnej, bo inwencyjnej i kreatywnej tout court.
To najbardziej bodaj zawrotna gambada Foucaultowskiej koncepcji wywołująca
zgrzytanie zębów u każdego goszysty. Twórcza władza?! Znobilitowane w sztuce
i filozofii słowo kreacja (wymieńmy choćby dwu współczesnych jej promotorów:
Wilde’a i Nietzschego) nadaje się najmniej do kwalifikowania władzy z definicji, zdawałoby się, negatywnej i opresyjnej. Zabieg Foucaulta nie polega jednak na podszytej
cynicznym pragmatyzmem czy pozytywistycznym fatalizmem dekulpabilizacji
władzy, ale na pokazaniu, że jest ona historycznym urządzeniem społecznym, które
ewoluuje od bezwzględnie negatywnych form karceralnych do zakamuflowanych,
wyrafinowanych lub perwersyjnych postaci opresji manifestujących się od przełomu
XVIII i XIX wieku jako biopolityczne instancje kontroli, manipulacji i dyscyplinowania. Kłopoty z Foucaultem są zapewne w jakiejś mierze kłopotami z poziomu
samego języka. Kluczowe dla Foucaultowskiej analizy seksualności słowa – władza,
represja, kreacja – grożą debacie pułapkami ekwiwokacji. Przy uważnej lekturze
przesłanie Foucaulta jest jednak klarowne. Mamy do czynienia z realną sytuacją
władzy, która zrezygnowawszy ze zużytych emblematów nagiej represji i cenzury,
acz pozostając niezmiennie, jako urządzenie materialistyczne par excellence, zainteresowana obróbką ciał, przekształca się w subtelniejszą władzę-stymulatora, władzę-podnietę, czyli w postać władzy-wiedzy najbardziej historycznie wyrafinowaną:
niegdyś produkowała wiedzę o poddanym zobowiązanym oddać życie za króla, by
stopniowo stać się władzą ubierającą dystyngowane (wobec dawnych nieoględnych
kaźni) biopolityczne manewry w oratorstwo, proliferującą dyskurs, rekomendującą
zastępczą przyjemność z gadania o seksie. Seksualność nie stoi zdaniem Foucaulta
na barykadzie wolności, skonfrontowana z zewnętrzną wobec niej i mającą swoją
centralną emanację etatystyczną władzą, lecz jest aspektem omnipotentnego, angażującego czy wchłaniającego wszystkich kontekstu władzy. Zamierzona przez
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Foucaulta genealogia nie może być więc niczym innym niż historią „nauki o seksie”
skorelowaną z analityką władzy. Wszelako władza ta, ekscentrycznie oszacowana
od strony jej produktywnych przejawów, nie staje się dla Foucaulta przedmiotem
legalizującej ją afirmacji. Konfrontacja z nią, choć zawsze prowadzona od środka,
z pozycji nieuchronnego uwikłania w sieć władzy, zakłada walkę, realizowaną jednak w innym trybie niż ślepa rewolucyjna odmowa lokalizująca wroga w państwie
(Foucault wyciąga wnioski z rewolucji wieńczonych terrorem i nie chciałby znów
widzieć gorliwych antyetatystycznych bojowców obsadzających intratne urzędy
zaraz po eliminacji poprzedniej ekipy rządzącej).
Pozycję Foucaulta jako zaangażowanego mistrza podejrzeń, krytyka władzy
i rzecznika wolności seksualnej – niezależnie od zdjęcia z władzy zbyt w końcu
lekkiego i mistyfikującego jej sens odium negatywności, a także niezależnie od
umieszczenia seksualności w konglomeracie władczych relacji (nie jest ona stosunkiem do instynktu, ale funkcjonującym w kulturze stosunkiem do siebie i innych
odbijającym nieuchronne uwikłanie w sieć społecznych ról czyniących z nas na
przemian dominujących i dominowanych) – potwierdzają jego teksty z lat osiemdziesiątych, w których da się może nawet usłyszeć ekspiacyjną nutę kompensującą
pewną meandryczność projektu z poprzedniej dekady przez samego autora uznanego
przecież za nie w pełni zadowalający.
Usłyszawszy lepiej tembr najważniejszego, choć zapoznanego mentora,
Fouriera, Foucault mówi bez ogródek o ubóstwie międzyludzkich relacji w świecie
regulowanym przez prawo reklamujące przywileje jednostek, a fortiori sankcjonujące
więc atomizację (dla Fouriera egzaltacja „ja”, skądinąd zawdzięczana również jego
ulubionemu filozofowi, Rousseau, była bałamutnym wynalazkiem nowoczesności
ilustrowanym na przykład lamentacjami nieszczęsnego Obermanna). Wyrastające
z prawa społeczne instytucje i emanowane przez nie relacje nadające się do zaakceptowania skrajnie ograniczają i kodyfikują możliwości. Foucault, zaangażowany
przecież w walkę o swobodę homoseksualnych ekspresji, krytykuje redukcję tej walki do żądania tolerancji, pielęgnowania tożsamości i zgody na związki partnerskie
imitujące heteroseksualne małżeństwo. Trzeba pójść dalej i żądać więcej! Oznacza to
postulat wyjścia poza normatywne schematy, apel do potencjałów inwencji i kreacji,
które miałyby określać nowe sposoby życia. Sklerotyczną tkankę kulturowo uświęconych relacji należałoby dowitalizować inicjatywami związków wykraczających
poza fetysza monogamii i nietabuizowanych już strukturami pokrewieństwa (zakaz
kazirodztwa jest stosunkowo nowym wynalazkiem intelektualistów, symbiotycznym wobec paniki, jaką w pewnym momencie wywołała masturbacja). W haśle
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wzywającym do „stawania się gejami!” zawiera się wezwanie do aktywności, której
celem byłoby nie tworzenie specyficznej kultury chronionej przed zewnętrzną agresją, ale kultury w ogóle. Nie można ograniczyć się do obrony, trzeba afirmować
nowe jakości!
Celem rekomendowanej zmiany miałoby być zdystansowanie wobec pragnienia
rozjątrzającego ducha korelatu subiektywizacji oraz wobec petryfikującej wewnętrznie
i hermetyzującej tożsamości. „Jakąż udręką jest być zawsze tym samym!” – wzdycha
Foucault, dostrzegając w histerycznie rewindykowanej tożsamości nieuświadamiany
zamach na wolność. O ileż bardziej atrakcyjne i efektywne są „różnica, tworzenie,
innowacja”! Idoli zachodniego świata mentalnego i zachodniej imaginacji zastąpić
miałaby w końcu przyjemność tak metodycznie dyskryminowana przez mniemanego
wyzwoliciela – Freuda, apologetę bezwzględnego priorytetu zasady rzeczywistości.
Szacownym wzorcem twórczej relacji dostarczającej przyjemności jest dla Foucaulta
miłość dworska. Podsuwa on jednak nie tylko tak nobliwe przykłady. Afirmatywnie
odnosi się do sadomasochizmu jako gry zabezpieczającej przed nudą trywialnej
seksualnej konsumpcji (premedytacyjne manipulowanie tożsamościami w wymianie
ról pana i niewolnika) i generującej rozkosz, która ma, oprócz teatralnego, i ten
walor, że dotyczy ciała z reguły dyskryminowanego w zoficjalizowanych kulturowo
relacjach (sporadycznie suwerennego, zasadniczo bowiem poddanego procedurom dyscyplinarnym i lekceważonego nawet w projektach rewolucyjnych, jak na
przykład w marksizmie niedoceniającym sfery popędowej lub ją otamowującym).
Źródłem przyjemności są też narkotyki, których globalne potępienie jest arbitralną,
roszczeniową represją, gdy tymczasem należałoby wśród nich odróżniać dobre i złe
(analogicznie do dobrej i złej muzyki) na podstawie kryterium osobistej satysfakcji
i dopingowania do komunikacyjnych mariaży. „[…] tak jak nie możemy powiedzieć,
że jesteśmy «przeciwko» muzyce, tak nie możemy powiedzieć, że jesteśmy «przeciwko» narkotykom”12.
Optując za nowymi formami relacji i afirmując te, które pojawiają się w alternatywnych nurtach kultury, Foucault, oswajający w swym późnym okresie marzenie
o przewartościowaniu spod egidy seksualnej wolności, pozostaje jednak dyskretny
i wstrzemięźliwy (a niekiedy wprost mówi „nie wiem”), jeśli chodzi o konkretne rady
czy podpowiedzi w sprawie „kierunku, jaki powinien przybrać racjonalny dyskurs
o seksie”13, czy w sprawie kreacji pozamonogamicznych i pozafamilijnych instytucji
12

Ibidem, s. 334.

13

Ibidem, s. 302.
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(choć sporo uwagi poświęca dyskryminowanej od pewnego momentu na Zachodzie
męskiej przyjaźni). Nie sposób założyć, by wahał się z oportunistycznych powodów.
Niedowładowi w zakresie inwencji łatwo zaradzić mógłby zaczerpnięciem ze skarbca
z pomysłami, do którego klucz dzierży czekający kiedyś na swego sponsora, a dziś
na swego dość śmiałego odkrywcę Fourier. Chodzi może raczej o to, że nie lubi
roli mentora, a zwłaszcza w nią nie wierzy. Dynamika historycznych procesów jest
nieporównanie potężniejsza od intelektu geniusza. Przyjdzie czas na zmiany. Po co
stawiać się w groteskowej roli rewelatora, który jak odkrywca falansterów zmuszony byłby systematycznie spuszczać z tonu, rozciągając czas dotarcia do empireum
z lat na stulecia? Foucault, znający cenę rewolucyjnych zapałów, potrafi liczyć się
z ograniczeniami. Przy całej właściwej mu pryncypialności jego zakładający walkę
program bez programu (inspirujące pozostają dlań dokonania lat sześćdziesiątych
i siedemdziesiątych obywające się bez programów, które zwykle wieńczone są porażką, biurokratyzacją, nadużyciami lub terrorem) jest umiarkowany, choć określany
bez wątpienia przez potencjały charyzmy i wnikliwego oglądu.
Opowiadając się za wolnością, Foucault sądzi zarazem, że nie ma społeczeństwa
ani kultury bez restrykcji. Przelicytowane projekty wolnościowe są z tego względu
czysto oratorskie lub mogą się okazać niebezpieczne. Istotne w związku z ewaluacją restrykcyjnego systemu jest to, czy pozwala on na zmiany, jakich dokonywać
mogliby w nim wolni ludzie. Uczestniczymy nieuchronnie w relacjach władzy,
jesteśmy – gatunkowo – ich animatorami. Ten realny proces może, owszem, ulec
zakłóceniu czy zwyrodnieć aż po faszyzm, kiedy zwykłe stosunki władzy zapośredniczone w swobodnym dysponowaniu sobą (Foucault rekomenduje, nawiązując do
Greków, „sztukę życia pod egidą troski o siebie”) i umocowanym w rozsądku i etyce
godzeniu się na społeczne role alienują się wskutek kumulacji czy centralizacji władzy i krzepną jako stany panowania. Życie obywatelskie wiązać się więc powinno
z zadaniem zapobiegania takiej degradacji poprzez symultaniczne dbanie o siebie
(afirmowanie siebie jako suwerennej jednostki, której eksperymentowaną zdolnością
jest autonomiczne sądzenie, a celem samorealizacja) i starania o zewnętrzne warunki
możliwości samorealizacji, która byłaby zarazem ofertą dla wszystkich innych.
Opór wobec władzy wyemanowuje z siebie sama władcza relacja. Sięgać po niego
można tylko wewnątrz właściwej jej dynamiki. Nasze położenie w strategicznej
relacji władzy zawsze jest sytuacyjne. Polemizujący niekiedy z Sartre’em w sprawie
pryncypiów Foucault zgadza się z nim co do tego, iż z faktu każdorazowego bycia
w sytuacji wynika, że nie jesteśmy zdeterminowani, nigdy nie tkwimy w pułapce
bez wyjścia, „zawsze jesteśmy wolni”. Fatalizm, zwykle osadzony w biologizmie
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ubezwłasnowolniającym człowieka wobec popędów, jest mrocznym rewersem tezy
Foucaulta o substancjalnej ludzkiej wolności i jego kulturalistycznego przeświadczenia o „historycznej względności rzeczy”.
Również wolność seksualna, która detronizuje seks jako fatum i urzeczywistnia
się w ludzkim – sytuacyjnym, kulturowym i twórczym – zachowaniu seksualnym,
związana jest z restrykcjami. Nie są one jednak zdaniem Foucaulta narzucane z zewnątrz, ale stanowią przedmiot racjonalnej interioryzacji. Nieograniczoną wolność
seksualnego wyboru odróżnia Foucault od etycznie koncesjonowanej wolności aktu
seksualnego. W wykładni tego zagadnienia, która jest ewidentnie niesadyczna,
Foucault łączy się z koncyliacyjnym i oddalającym przemoc Fourierem. Nie ma wartych respektu barier dla realizacji seksualnego zachowania oprócz zakazu gwałtu,
czyli seksualnej interwencji wobec innego, na którą nie wyraża on zgody. Wolność
seksualna, jak wolność w ogóle, zakłada też odpowiedzialność. W tym przypadku
jest to odpowiedzialność specjalnego rodzaju i być może najtrudniejsza. Dotyczy
odpowiedzialności za skutki eksmisji najsilniejszych, osadzonych w instynktach
emocji. Kiedy pisze o awersji do homoseksualistów, Foucault zwraca uwagę, że
zbulwersowanych taką orientacją bardziej niż same seksualne poczynania rozjątrza
podejrzenie, że ich protagoniści mogą być szczęśliwi i że szczęścia tego doznają poza
temperującą swobodę normą monogamii i konwencjonalnej rodziny. Zawiść jest być
może najistotniejszym zasobnikiem inkryminacji. Odpowiedzialność z horyzontu
seksualnej wolności domagałaby się rozprawy z zazdrością (zamieniającą relację intymną w stosunek posiadania i nadzoru, czyli ilustrującą, mówiąc po Fourierowsku,
wtargnięcie komercji w zastrzeżoną, zdawałoby się, dla oddania i bezinteresowności
domenę miłosną) i nienawiścią, osadzonymi w resentymencie tych, którzy apologetyzując seksualną kodyfikację, de facto sami nie mogą znieść związanych z nią
przymusów i wyrzeczeń. Uporanie się z emocjonalnym zadżumieniem w kulturze,
która od stuleci je generuje i utrwala (lekcja Reicha pozbawia w zakresie tej ewaluacji wszelkich złudzeń), zaiste nie jest prostym zadaniem. Foucault historycysta,
sytuacjonista i nieinwazyjny edukator nie sądzi jednak, byśmy nie mogli mu podołać.
Jest rzecznikiem „praktyki walki”, której konstruktywnych efektów optymistycznie
się spodziewa.
Pobrzmiewające w odniesieniu do Foucaulta obiekcje problematyzujące jego
stanowisko, nie tak pryncypialne w odmowie jak stanowiska Fouriera i Reicha, należy uzupełnić autokorygującym – dla zorientowanych zapewne zresztą formalnym
– komentarzem. Nawet podważanie hipotezy represji nie spycha Foucaulta na pozytywistyczne pozycje, skoro zachodnią dyskursywizację seksualności, nakłanianie
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do mówienia o seksie uznaje on za formę pacyfikacji i kontroli. Podobnie trudno
mu odmówić krytycyzmu, kiedy posiłkując się Weberem i uzgadniając z tembrem
nieprzejednanych Frankfurtczyków (którym skądinąd wypominał niefortunną
taktycznie eskalację negatywnego), widzi zachodnią cywilizację jako progres instrumentalizującej się racjonalności już w Historii szaleństwa inkryminowanej za
umoralnienie pracy (z konsekwencją w postaci redukcji człowieka do wyrobnika
i fetyszyzacji produktywności, poza którą życie pozostaje nieusprawiedliwione),
zrównanie cnoty z porządkiem publicznym i nową, nie religijną, lecz społeczną
„wrażliwość wobec wariata”.
Relatywna tylko okazuje się jego „obrona” chrześcijaństwa, skoro „władza
pastoralna” (z jej pedagogicznym, inwigilacyjnym i „budującym” instrumentarium:
wyjawianiem, wyznawaniem, mówieniem prawdy) to de facto pierwszy szkic
gouvernementalité – jako eksperymentowanej na poziomie instytucji, procedur
i taktyk „historycznej racjonalności politycznej”, zetatyzowanego rządzenia ludźmi
– i ewidentny prototyp assujettissement wiodącego dla moralności mieszczańskiej,
a we współczesnym społeczeństwie dyscyplinarnym doprowadzonego do perfekcji,
mianowicie do upodmiotowienia przez uprzedmiotawianie, czyli interioryzację
przymusów ekwilibrystycznie uznanych za naturalne, a nawet preferowane.
Demaskatorski zestaw pojęciowy Foucaulta uzupełniają (choć wobec jego krytyczno-kontestatorskiego rozmachu zapewne nie kompletują) biopolityka (etatyzacja
biologiczności odsączająca progresywnie z jednostki coraz bardziej rezydualne
w niej ingrediencje życia) i ortopedia społeczna (wpasowująca ją w prawidła norm
i urządzeń dyscyplinujących). Przez samego Foucaulta uczyniona ambiwalentną,
ale tylko po to, by ją rozświetlić, przebadać gruntowniej, niż czyniły to ujęcia negatywne, władza pozostaje dla niego przedmiotem krytyki, przeciwnikiem, nawet jeśli
zasymilowanym przez umysły i wchłoniętym porami skóry.
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FOURIER, REICH, FOUCAULT – SEXUALITY IN THE GRIP OF POWER?
Summary
Keywords: sexuality, power, capitalism, social criticism, utopia
What is the relationship between sexuality and power? The three philosophers analyzed in
the paper are among the most important contributors in this area. Fourier conceives sexuality
as an aspect of sovereign drives of desire, which are oppressed by Civilization. The antidote
takes the form of a full deliverance of passions, realized as Harmony projected by Fourier.
Reich perceives sexuality as oppressed by the united forces of patriarchy, authoritarian religion and capitalist production. In his principal polemics with the more conservative Freud
he postulates the sexual emancipation, that in Reich is more significant than in Feuerbach
and Marx. Foucault contests the repression hypothesis popular in Western discourse and
replaces the classical definition of power as a negative dispositive with his idea of the positive power, verbalizing the sexuality. His conception appears to be conciliatory but remains
in the horizon of the critique of power. Although socialized, it does not separate itself from
the repression, but pacifies and perverize it, making it more transparent, useful and efficient.
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Era protestancka
(Część piąta. Rozdział osiemnasty)

Część V
OBECNY KRYZYS
Rozdział XVIII
PROBLEMY DUCHOWE POWOJENNEJ ODBUDOWY

Założeniem każdej powojennej odbudowy jest wiedza o przedwojennej dezintegracji.
A założeniem każdej powojennej odbudowy duchowej jest wiedza o przedwojennej
dezintegracji duchowej. Nikt nie wątpi, że katastrofa na miarę dzisiejszej nigdy
nie wydarzyłaby się w zintegrowanym systemie społecznym; nikt nie powinien
przypisywać naszą epokę wojen światowych i rewolucji światowych wypadkowi
o szczególnym nacjonalnym charakterze, na przykład o charakterze rosyjskim,
niemieckim czy japońskim, czy liderom dyktatorom, takim jak Stalin czy Hitler,
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których dojście do władzy jest jeszcze bardziej przypadkowe. Wszyscy, którzy są
w stanie wyciągnąć wnioski, muszą przyznać, że w systemie życia i myśli niedawnej
przeszłości było coś zasadniczo niewłaściwego i że powrót do niego nie jest ani pożądany, ani możliwy. Wojna światowa jest częścią rewolucji światowej. To twierdzenie
należy cały czas powtarzać. Wielu ekonomistów i politologów pokazało przyczyny
dezintegracji w swoich poszczególnych dziedzinach. Filozofowie i historycy przedstawili wszechstronne obrazy tego procesu; analizy te zostały potwierdzone przez
późniejsze wydarzenia. Duchowy rozpad społeczeństwa burżuazyjnego został przewidziany jeszcze w połowie XIX wieku przez rosyjskich myślicieli religijnych, został
też ponownie przedstawiony przez Mikołaja Bierdjajewa i innych, wsparty ideami
Fryderyka Nietzschego i Oswalda Spenglera. Był to główny temat w literaturze
niemieckiej i francuskiej na przełomie wieku. Został on opracowany w połączeniu
idei marksistowskich i religijnych przez ruchy socjalizmu religijnego w Europie
i Ameryce. I analiza ta nie została jeszcze ukończona.
Oczywiste jest, że duch, to jest twórcza, dynamiczna siła duszy, nie jest sprawą
konstrukcji. Jeśli brak ducha, żadna konstrukcja nie może go stworzyć. On albo jest,
albo nie jest aktywny w jednostkach bądź w grupach. Ale jeśli jest on aktywny,
tworzy on swoje własne ciało, przez które może się ujawniać i działać. Słowa, formy
życia i instytucje społeczne, dzieła kultury i symbole religijne są wcieleniami ducha.
Podlegają one świadomemu kultywowaniu i odbudowie. Odwołujemy się do nich,
gdy mówimy „duchowej powojennej odbudowie”.
Każde zadanie duchowej odbudowy ma dwie strony. Te kierunki duchowego
rozwoju, które są w stanie wytrzymać krytykę z punktu widzenia ostatecznych kryteriów myślenia i postępowania, muszą być wspierane i podtrzymywane. Duchowe
tendencje nie mogą być akceptowane tylko dlatego, że należą one do pewnej historycznej struktury (tu pozytywizm nie ma racji). Ogólne zasady też nie powinny być
narzucane sytuacji duchowej, która nie ma organu do ich odbioru (tu idealizm nie
ma racji). Potrzeba wiele mądrości, by uniknąć tych dwóch błędów, które zagrażają
każdej odbudowie. Drugim zadaniem, jednakowo ważnym, jest ochrona twórczych
kierunków ducha przed zniekształceniem i demoralizacją. Mówiąc o duchu narodów
azjatyckich i w wielkiej mierze o Rosji, to ochronne zadanie jest praktycznie jedynym,
które jest od nas wymagane. Państwa anglosaskie nie mogą być odpowiedzialne za
duchową odbudowę Azji (może jedynie pośrednio z powodu skutków ich kontaktów
z Zachodem). Część zadania odbudowy duchowej związana z ochroną jest jednakowo
ważna w stosunku do Europy, łącznie z Państwami Osi. Byłoby ogromnym błędem,
gdyby zwycięskie demokracje zamierzały narzucić swoje własne formy i standardy
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życia duchowego zwyciężonym krajom w imię zasad uniwersalnych. Europa, łącznie
z Niemcami, przyjmie to, na przyjęcie czego jest gotowa w zgodzie z dynamiką
swojego własnego rozwoju duchowego, ale niczego innego. Żądanie wyrażone
przez oburzonego niemieckiego pisarza uchodźcę, że po wojnie do Niemiec należy
wysłać armię zagranicznych nauczycieli w celu przemiany niemieckiego ducha, jest
najpewniejszym sposobem zapobiegania jakiejkolwiek odbudowie duchowej. Nic
duchowego nie można dać ludzkiemu duchowi, który nie jest na to przygotowany.

I. Analiza
Duchowa dezintegracja naszych czasów polega na utracie ostatecznego sensu życia
przez ludzi cywilizacji zachodniej. A z utratą sensu życia utracili oni osobowość
i wspólnotę. Stali się, czy wiedzą o tym, czy nie, częściami obiektywnego procesu,
który wyznacza ich życie pod każdym względem, od sytuacji ekonomicznej do
formy duchowej. Zagrożenie i zmienność wynikające z tego procesu poskutkowały
uczuciem lęku, niepokoju, samotności, porzucenia, niepewności i pustki. Ich życie
duchowe oscyluje pomiędzy cynicznym a fanatycznym poddaniem się siłom natury,
której nikt nie może w pełni uchwycić czy kontrolować oraz końca której nikt nie jest
w stanie przewidzieć. Wśród młodszego pokolenia Niemiec na przykład dominował
cynizm, zanim socjalizm narodowy zmienił go w fanatyzm. Dzisiaj najmłodsza
grupa w Niemczech znów powraca do cynizmu. Z powodu przegrania wojny Niemcy
pozostają skrajnym przypadkiem. Lecz każdy, kto miał kontakt z młodszym pokoleniem w Europie Zachodniej, nawet w Ameryce, w latach międzywojennych,
musiał być pod wrażeniem i czuł się zaniepokojony ich otwarcie przyznawanym
nihilizmem. Nie ma w tym nic dziwnego. Jeśli istoty ludzkie odczuwają, że ich przeznaczenie wyrywa im się z rąk, że proces obiektywny, na który nie mają żadnego
wpływu, rzuca ich dzisiaj na ulicę, jutro wciąga ich w wielką maszynę jak części
i narzędzia, a pojutrze doprowadzi ich do wojny i zagłady, nie można oczekiwać
innego skutku, niż całkowita beznadzieja. Boginie późnego świata antycznego –
Tyche i Heimarmene, „przypadek” i „przeznaczenie” – znów podbiły cywilizację
i doprowadziły miliony ludzi do potulnego poddania się siłom poza ich wyobraźnią.
To pociąga za sobą i jednocześnie zakłada utratę osobowości oraz wspólnoty. Utrata
osobowości została przygotowana w filozofii naturalistycznej społeczeństwa burżuazyjnego i znalazła swój ostateczny wyraz w witalistycznym i pragmatycznym
rozpadzie jaźni prowadzącym do psychologii bez psyche i doktryny o człowieku
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bez ludzkiej jaźni. Ale te teoretyczne kierunki rozwoju – do których można znaleźć dokładne analogie w literaturze i sztuce – zostały siłami historycznymi tylko
dlatego, że były naturalnymi przejawami rzeczywistej depersonalizacji człowieka.
Techniczna forma wytwarzania monopolistycznego nie tylko produktów materialnych, lecz także duchowych, uczyniły jednostkę, jak w produkcji, tak i konsumpcji,
częścią wszechobejmującej maszyny poruszanej przez bezimienne siły. Podczas gdy
w Europie była bardziej widoczna mechanizacja procesu, w Ameryce najbardziej
charakterystyczną cechą sytuacji była mechanizacja konsumpcji. To stworzyło nie
tylko standaryzowane maszyny, lecz także standaryzowane istoty ludzkie uwarunkowane przez radio, kino, gazety oraz edukacyjne dostosowanie do subpersonalnej
zgodności z tym niezmierzonym procesem. Łatwość, z którą w państwach dyktatorskich oraz w Ameryce cała produkcyjna machina, łącznie z jej narzędziami
ludzkimi, została doprowadzona do jedności dla jednego celu – wojny – pokazuje
jej kompletnie bezosobowy i bezsensowny charakter.
Utrata osobowości jest wzajemnie uzależniona od utraty wspólnoty. Tylko osobowości mogą mieć wspólnotę. Istoty zdepersonalizowane mają wzajemne związki
ze społeczeństwem. Są w istocie swojej samotne i dlatego nie znoszą być same,
ponieważ to uświadomiłoby im ich samotność, a razem z tym utratę sensu życia.
Uderzający „brak prywatności” nie jest wyrażeniem wspólnoty, lecz braku wspólnoty. Wspólnoty nie ma, bo nie ma nic, co mogłoby być wspólne. Monopolistyczny kierunek komunikacji publicznej, czasu wolnego, rozrywki, nauki, relacji seksualnych,
sportu itp. nie daje podstawy dla prawdziwej wspólnoty. Kulturowe pozostałości
wcześniejszych okresów są używane do osłaniania naszej kulturowej nagości. To
wszystko przeprowadza się bardziej radykalnie w systemach totalitarnych. Lecz
w takim państwie środki do przeprowadzenia tego są lepiej opracowane. I jeśli te
środki kiedyś dostaną się w ręce niekontrolowanych dyktatorów – widzialnych czy
niewidzialnych – kompletne odczłowieczenie w Ameryce ma nawet większe szanse,
niż w Europie.
Utrata osobowości i wspólnoty jest skutkiem utraty ostatecznego sensu życia.
To zdarzyło się podczas rozwoju cywilizacji zachodniej, czas trwania której można podzielić na trzy okresy. W pierwszym okresie, z grubsza przypominającym
wczesne i późne średniowiecze, sens życia przedstawiało się przez transcendentne
symbole i funkcje kościoła, które zapewniały podstawę dla osobowości oraz
wspólnoty. Osobowość była ustanowiona przez jej związek z tym, co ostateczne,
w winie i zbawieniu. Ponadczasowe znaczenie indywidualnej jaźni było gwarantowane. Wspólnota była ustanowiona przez uczestniczenie każdej grupy, zgodnie
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z jej szczególnym powołaniem, w symbolach wspólnoty uniwersalnej. Istniała
zawartość wspólnoty, z której życie duchowe mogło nieskończenie czerpać materiał
dla kulturowego tworzenia. Dla naszego zadania duchowej odbudowy ważne jest
to, żebyśmy pamiętali o tym okresie, ponieważ stał się on standardem krytyki
i modelem wymagań dla wielu analityków sytuacji obecnej, nie tylko dla katolików. Chociaż osobowość i wspólnota były w tym okresie zagwarantowane, nie
zostały one naprawdę rozwinięte. Transcendentna podstawa i jej przedstawiciele
na szczycie hierarchii utrzymywały je ściśle w granicach danego systemu i tłumiły
autonomiczną kreatywność jednostki tak długo, jak było to możliwe. Kiedy to się
stało niemożliwe, rozpoczął się drugi okres, z grubsza przypominający powstanie
i zwycięstwo społeczeństwa burżuazyjnego. Teraz rozum i jego metafizyczne oraz
etyczne wytwory zastąpiły albo przekształciły transcendentną podstawę życia i jego
symbole. Wytwórczość duchowa stała się osobista – w religii przez protestantyzm,
w sztuce i nauce przez renesans. Ona wciąż czerpała materiał z przeszłości, wciąż
była zdolna do tworzenia kultury i podtrzymania wspólnoty. Tak zwane okresy „klasyczne” narodów europejskich bazują na tej jedności wolnego tworzenia i materii
uformowanej przez Boga. Na tym polegała ich wielkość i ich krótki przejściowy
charakter. Harmonia indywidualności i wspólnoty, zagwarantowana w pierwszym
okresie przez wspólną ich podstawę, w drugim okresie przetrwała jako naturalna
harmonia zagwarantowana przez podstawową zgodność interesów i ideologii powstającej burżuazji. Ale w duchowym rozwoju społeczeństwa burżuazyjnego był też,
jeśli można tak powiedzieć, podwodny prąd, element antyracjonalnego naturalizmu
i pesymizmu, który znów i znów wydostawał się na powierzchnię i który zwyciężył
w trzecim okresie. Spuścizna duchowa była coraz częściej trwoniona; autonomiczne
tworzenie stało się bardziej formalistyczne, bardziej sceptyczne i mniej uniwersalne.
Harmonia pomiędzy indywiduum i całością została zburzona. Wspólnotę zastąpiła
współpraca dla wyznaczonych celów; osobowość została zastąpiona przez ilość siły
roboczej albo przez inteligencję techniczną i przystosowanie. W międzyczasie gospodarczy i techniczny proces przygotował potworny mechanizm, który pochłonął
zarówno osobowość, jak i wspólnotę, a razem z nimi kulturę duchową. Rozpoczął
się trzeci okres, z grubsza przypominający kapitalizm monopolistyczny i faszyzm.
To są fragmentaryczne oznaki, o wiele za krótkie dla stworzenia kompletnego i przekonującego obrazu. Każda z dziedzin życia zawiera obszerny materiał,
wykorzystanie którego uczyniłoby ten obraz konkretnym i niezaprzeczalnym.
Jednakże tutaj nie jest to możliwe. Lecz zupełnie nie do przyjęcia byłoby mówienie
o powojennej odbudowie w sposób przyjemny i pełen nadziei, bez nadania temu

62

Paul Tillich

wagi i powagi, którą można uzyskać jedynie przez analizę podłoża naszej duchowej
dezintegracji. Prawdopodobnie niektórzy powiedzą, że wskazane elementy to tylko
elementy, a nie całość, które są w sposób niezrównoważony przez tę analizę akcentowane. Odpowiedź na to jest taka, że po pierwsze, rzeczywiście istnieją inne elementy
i że bez tych innych elementów ten artykuł na przykład nie zostałby napisany; po
drugie, złożoność każdej historycznej sytuacji nie przysłania decydującego charakteru niektórych trendów. Te dominujące trendy niosą ze sobą dynamikę całości.
Tutaj zajmowaliśmy się właśnie tymi trendami. Po trzecie, należy powiedzieć, że
analiza samoniszczącej natury społeczeństwa burżuazyjnego zawsze była odrzucana
i zawsze okazywała się nawet bardziej prawdziwa, niż badacz – łącznie z obecnym
autorem – mógł pomyśleć. Fakt Drugiej Wojny Światowej oraz samozniszczenia
europejskiej cywilizacji jest nieodparty.

II. Wymagania i możliwości
Abstrakcyjne stwierdzenie potrzeby duchowej odbudowy może w sposób nieskomplikowany wynikać z powyższej analizy: potrzebą duchowej odbudowy po
wojnie jest wymaganie przekonującego ponownego stwierdzenia sensu życia,
odkrycia symboli, które go wyrażają, oraz ponownego ustanowienia osobowości
i społeczności na tych nowych zasadach. Lecz takie wymaganie zawiera też wymaganie jednakowo radykalnej i niepodzielnej rekonstrukcji socjalnej i politycznej.
Oczywiście głupotą byłoby przypuszczać, że wymagania takie jak te posiadają
możliwość natychmiastowego urzeczywistnienia. Światowej klęski nie da się zmazać podczas konferencji pokojowej czy podczas kilku lat spędzonych na edukacji
złoczyńców. Nic raptownego nie może spełnić potrzeb wynikających z rozkładu
pewnego okresu historii. Rewolucyjna transformacja, częścią której jest ta wojna, jest
długim procesem, w którym siły, które należy pokonać, nawet nie pokazały swojej
największej mocy. My ciągle znajdujemy się w tym, co nazywamy trzecim okresem.
Proces centralizowanej mechanizacji jeszcze nie osiągnął swojego etapu końcowego.
W niektórych krajach, tak jak w Ameryce, on dopiero się rozpoczął. Nie znamy
możliwości jego dalszego postępu. Wciąż są duże obszary, w których zachowały się
struktury dwóch innych okresów. Nie wiemy, na ile ulegną one przemianie przez
strukturę trzeciego okresu. A nawet jeśli odczłowieczenie, które miało miejsce pod
rządami kapitalizmu monopolistycznego oraz faszyzmu, dobiegło końca, to nie
oznacza, że nastąpi szybkie ponowne uczłowieczenie ludzkości. Niemniej jednak

Era protestancka (Część piąta. Rozdział osiemnasty)

63

potrzeby duchowej odbudowy, jak już było napisane powyżej, nie są bezsensowne.
Sens ma nawet to, żeby uświadomić jak największej liczbie ludzi, gdzie się oni
znajdują; czego im brakuje; co z nimi się stało; co oni utracili; dlaczego są samotni,
zagrożeni, niespokojni, bez ostatecznego celu, bez ostatecznej troski, bez prawdziwej
jaźni oraz bez prawdziwego świata. Ludzie są jeszcze zdolni do tego, by poczuć, że
przestali być ludźmi. A to uczucie jest założeniem całej duchowej odbudowy podczas
wojny i po niej, ponieważ w tym uczuciu ludzkość sprawia, że jej pragnienie sensu
życia, wspólnoty i osobowości jest słyszalne. Jedną z największych nadziei ludzkości
zawsze było i nadal pozostaje to, że kiedy dojrzeją młode pokolenia, mogłyby one
otrzymać nowe zalążki kreatywności. Nowe pokolenia same ich nie wytwarzają;
duchowe życie zakłada dojrzałość, a percepcyjna siła dziecka ulega zepsuciu, jeśli
traktuje się je jak dorosłego i za wcześnie dostosowuje do danego mechanizmu
społecznego zachowania. Ale na szczęście żadnemu pokoleniu dorosłych nie udało
się całkowicie nadać swojego wzoru życia następnemu pokoleniu. Jest to jedna
z największych nadziei dla duchowej odbudowy.
Następnym powodem dla takiej nadziei jest fakt, że religijne i kulturowe tradycje wcześniejszych okresów przetrwały nie tylko jako martwe zapisy, lecz także jako
żywe realia, poruszające się i formujące indywidua i grupy. Chociaż kościoły jako
duże socjalne instytucje dostosowały się do wielkich historycznych zmian – czasami,
jak w czasach średniowiecza i reformacji, nawet w roli wiodącej nie poddały się one
całkowicie danej socjalnej strukturze. Wciąż stawiają opór całkowitemu podporządkowaniu trendowi zmierzającemu w kierunku odczłowieczenia i mechanizacji. Lecz,
co jeszcze ważniejsze, zachowały one przesłanie ostatecznego sensu życia, który
nie został jeszcze wyczerpany i jak wierzą chrześcijanie, nigdy nie może zostać wyczerpany. Jednak to przesłanie może stać się skuteczne dla nadchodzącej duchowej
odbudowy tylko wtedy, jeśli zostanie umieszczone w centrum obecnej sytuacji jako
odpowiedź, a nie jako kolejny problem związany z ogólną duchową dezintegracją.
To nie może być oficjalnie dokonane przez kościół; jest to zadanie pełne przygód
i obowiązek strażnika chrześcijaństwa, który ma charakter dobrowolny i na pół
ezoteryczny. Władze kościołów, szczególnie w swojej jedności ekumenicznej, mogą
pozostać z tyłu za tymi, którzy idą tą drogą. Ale same kościoły są z jednej strony
nazbyt związane przez swoje tradycyjne formy, a z drugiej przez swoje połączenie
z obecną strukturą społeczeństwa. Wsparcie i ochrona strażnika duchowego będzie
głównym wkładem kościoła w duchową odbudowę po wojnie.
Lecz kościoły nie są całością naszej kultury. Są one tylko małym sektorem
wewnątrz innej świeckiej cywilizacji. Bez udziału ducha świeckiego w pracy nad du-
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chową odbudową nic nie można zrobić. Powrót do hierarchicznej kultury pierwszego
okresu jest niemożliwy. Autonomiczny duch, będąc uwolnionym, nie może powrócić
do niewoli, chyba że przez całkowitą ponowną prymitywizację albo jak nazwał to
Spengler, „Fellachization”. Stąd duchowa odbudowa wymaga kulturowego strażnika,
tak samo jak i religijnego. We wszystkich dziedzinach życia są osobowości, które
wciąż reprezentują kreatywną kulturę, które wewnątrz siebie stawiają opór trendom
mechanizacji i odczłowieczenia w imię ludzkiej godności i wartości duchowych.
Ustrzegły one swoje osobiste jaźnie przed praktycznym naturalizmem naszego
istnienia. Lecz nie były one w stanie zmienić sytuacji jako takiej. Przeciwnie, często
stawały się nieświadomymi sługami procesu odczłowieczenia – charakteru, którego
nie były w stanie zrozumieć. Wielu godnych przedstawicieli tradycji kultury duchowej służyło ukryciu barbarzyństwa społecznego procesu, który kroczył naprzód, nie
zwracając najmniejszej uwagi na ich ideały. Ci ludzie, jak wielu ludzi religijnych,
nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że drugi okres, który był okresem kultury
klasycznej, przeminął i powrót do niego nie jest możliwy. Nie zdają sobie sprawy
z tego, że stali się staroświeccy w swojej wierze w autonomiczną kulturę w naszych
czasach. Mogą oni stać się nosicielami duchowej odbudowy tylko pod warunkiem,
że dołączą zarówno do strażników religijnych, jak i do ruchów społecznych.
Nie można wyobrazić sobie duchowej odbudowy bez współpracy indywiduów
wewnątrz ruchów sprawiedliwości społecznej. Najbardziej wyczerpująca analiza
dynamiki społeczeństwa burżuazyjnego powstała właśnie z ich strony. To one bardzo
wcześnie odkryły utratę człowieczeństwa i dostrzegły konieczność zastąpienia go
współpracą społeczną. Uznały one całkowitą niezależność wszystkich elementów
struktury społecznej, łącznie z życiem duchowym. Próbowały opisać stadium,
w którym wolność i osobowość każdego są gwarantowane przez integrację całości.
Lecz nie były one w stanie wpłynąć jedynie na duchową odbudowę. Jako liderzy
ruchów masowych, w rzeczywistości stały się one częściami całego procesu, przeciwko któremu był skierowany ich protest. Wbrew swojej woli indywidua stały się
stronnikami mechanizacji życia, przed którą chciały ochronić swoich zwolenników.
Jest to dialektyka, której zawsze podlega wiele ruchów historycznych, po raz kolejny
pokazuje ona nieodpartą siłę głównych trendów naszego okresu. Niemniej jednak ruchy społeczne przynajmniej wyrażały swój protest, często z rewolucyjną mocą oraz
wolą akceptacji prześladowań. W jedności ze strażnikami religijnymi i nosicielami
kulturalnej kreatywności staną się one źródłem duchowej odbudowy.
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Nie podałem tu programu duchowej odbudowy. Próba uczynienia tego była
zbyt mało duchowa. Nie zająłem się kulturalną polityką konferencji pokojowych
oraz wojsk okupacyjnych. To było jeszcze mniej duchowe. Wskazałem jedynie konieczność ochrony duchowej kreatywności przed ingerencją polityczną. Moja idea
duchowej odbudowy Europy przewiduje dużą liczbę anonimowych i ezoterycznych
grup składających się z ludzi religii, humanistów i socjalistów, którzy dostrzegli trendy naszego okresu i byli w stanie stawić im opór. Ludzi, którzy walczyli o osobowość
i wspólnotę (często ulegając prześladowaniom) i którzy znają ostateczny sens życia,
nawet jeśli nie są jeszcze w stanie go wyrazić. Polityka demokracji po wojnie może
służyć tylko do ochrony tych grup duchowej awangardy przed politycznymi lub
ekonomicznymi represjami oraz do użycia ich kreatywności w głównym kierunku
świata, w kierunku, którego pojawienie się będzie potrzebne przez długi czas. Jeśli
zwycięskie rządy poniosą w tych sprawach porażkę, duch będzie zmuszony zejść do
podziemia, a duchowa odbudowa nie będzie miała miejsca.
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Marksizm nigdy nie był akceptowany przez religijno-socjalistyczne ruchy obojętnie
i bez poważnej krytyki. Duża część teoretycznej podstawy socjalizmu religijnego
była poświęcona dokładnemu omówieniu doktryn Marksa i marksistów. Skutek
tych dyskusji w większości przypadków był następujący: częściowe odrzucenie,
częściowe przyjęcie oraz istotna transformacja nauk marksistowskich przez
wiodących socjalistów religijnych. Czy ta sytuacja uległa zmianie? Czy przepaść
pomiędzy chrześcijaństwem a marksizmem pogłębiła się przez to, że marksizm
utracił swoje znaczenie i swoją siłę do interpretacji dzisiejszego świata, czy dlatego że chrześcijaństwo rozwinęło się w całkowicie innym kierunku? To prawda,
w marksizmie są elementy, które stały się przestarzałe, a w chrześcijaństwie są
rozwojowe zmiany, które skłaniają do zerwania wszelkich związków pomiędzy nim
a ideami Marksa i jego zwolenników. Ale nie oznacza to, że wszystkie elementy
w marksizmie utraciły swoje znaczenie i że cała teologia chrześcijańska obróciła
się przeciwko marksizmowi. Przeciwnie – wydaje mi się, że ważne elementy marksistowskiej metody myślenia połączyły się z myślą teologiczną do tego stopnia, że
nie są już uważane za zaczerpnięte z marksizmu. Jest to szczególnie prawdziwe
w stosunku do realistycznej i pesymistycznej interpretacji ludzkiej sytuacji przez
neo-supranaturalizm i teologię dialektyczną. Żeby dojść do jakiejś decyzji na ten
1
Jest to fragment książki Paula Tillicha, Era protestancka (Część piąta. Rozdział siedemnasty)
w tłum. Jacka Prokopskiego i Nadiji Łomanowej-Barańskiej.
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temat, musimy najpierw przypomnieć, dlaczego i pod jakim względem marksizm
był doceniany i krytykowany przez socjalizm religijny.

I. Teologiczne uznanie marksizmu
Głównym powodem teologicznego uznania marksizmu jest uderzająca strukturalna
analogia pomiędzy profetyczną a marksistowską interpretacją historii. Czyniono to
dość często, dlatego tylko je wymienimy. Zarówno profetyzm, jak i marksizm są
historyczną interpretacją dziejów, to znaczy interpretacją, w której historia ma swoje
własne znaczenie i nie jest tylko kontynuacją ogólnego naturalnego procesu czy
miejscem przygotowania do tego, co supranaturalne. Historia ma cel, do którego
zmierza i osiągnięcie którego jest znaczeniem każdego wydarzenia historycznego.
Odkąd historia ma swój koniec, ma ona także początek i środek, punkt, w którym jej
znaczenie staje się widoczne i w świetle którego interpretacja historii staje się możliwa. I profetyzm, i marksizm postrzegają walkę pomiędzy dobrymi a złymi siłami
jako główną treść historii, przedstawiając siły zła głównie jako niesprawiedliwość
i przewidując zwycięstwo sprawiedliwości. Ta interpretacja w obydwu przypadkach
tworzy nastrój eschatologiczny, napięcie oczekiwania, skierowanie się ku przyszłości, która jest całkowicie pozbawiona jakichkolwiek rodzajów sakramentalnej
i mistycznej religii. Zarówno profetyzm, jak i marksizm atakują istniejący porządek
społeczeństwa i osobistą pobożność jako wyraz uniwersalnego zła w szczególnym
okresie. Namiętnie rzucają wyzwanie konkretnym formom niesprawiedliwości,
grożąc tym, co ponoszą za to odpowiedzialność, szczególnie grupom rządzącym,
sądem historii i nadchodzącym zniszczeniem jako nieuniknionym skutkiem społecznej niesprawiedliwości. Zarówno profetyzm, jak i marksizm wierzą, że przejście
od obecnego etapu historii do etapu spełnienia będzie wynikiem katastrofy albo
serii wydarzeń katastroficznych, końcem których będzie ustanowienie królestwa
pokoju i sprawiedliwości, a znamiona których już są rozpoznawalne dla boskiego
albo analitycznego ducha. Odczucie tego, że katastroficzne „nowe” jest już „blisko”,
jest silne w obydwu. I profetyzm, i marksizm uważają, że pewne grupy mniejszości
wewnątrz wybranego narodu czy klasy są prawdziwymi nosicielami historycznego
przeznaczenia, że przez ich postępowanie znaczenie historii staje się rzeczywistością. Wolne czyny tych grup są uważane za narzędzia historycznego przeznaczenia.
Wolność i historyczne przeznaczenie nie są sprzeczne z profetycznym i marksistowskim myśleniem. Mechanistyczna konieczność, jak i przypadkowa możliwość
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procesu historii są odrzucane przez obydwa. Profetyczna i marksistowska dialektyka
są powyżej poziomu tej alternatywy.
Strukturalna analogia pomiędzy profetyzmem a marksizmem nie ogranicza
się do interpretacji historii. Odnosi się ona również do głównych elementów w ich
doktrynach o człowieku. Jest to prawdziwe nie tylko w stosunku do doktryny profetycznej, lecz także ogólnie do chrześcijańskiej doktryny o człowieku. Człowiek nie
jest tym, czym powinien być; jego prawdziwy byt i jego rzeczywiste istnienie są ze
sobą sprzeczne. Człowiek jest upadły, jeśli nie z poziomu pierwotnego, rzeczywistego dobra, to przynajmniej z etapu nierozwiniętej niewinności. Jest on oderwany
od samego siebie i swojej prawdziwej humanitarności, został on pozbawiony cech
ludzkich, stał się przedmiotem, środkiem do osiągnięcia zysku, ilością siły roboczej
– według Marksa. Jest on oderwany od swojego boskiego przeznaczenia, stracił
prawdziwą godność swojego bytu, obraz Boga, jest oddzielony od swego bliźniego
przez pychę, chciwość i żądzę władzy – według chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo
i marksizm zgadzają się w tym, że natura człowieka nie może być wyznaczona
ze szczytu historii, że historyczne istnienie człowieka jest decydujące dla każdej
doktryny o człowieku. Zgadzają się co do tego, że natura człowieka nie może być
wyznaczona przez charakterystyki człowieka indywidualnego. Człowiek jest istotą społeczną i jego zło, tak jak i dobro są zależne od jego istnienia społecznego.
Potępienie i zbawienie są uniwersalne i historyczne. Określone indywiduum, jak
i jakiekolwiek indywiduum nie może uciec od tego, co przeszłe, i nie może sięgnąć
po to, co nastąpi. Jest ono częścią upadłego świata, czy upadek jest wyrażony w terminach religijnych, czy też socjologicznych; nie może on stać się częścią nowego
świata, czy jego nowy świat jest rozumiany w terminach supra-historycznej, czy też
infra-historycznej transformacji. Z tego wynika, że idea prawdy zarówno w chrześcijaństwie, jak i w marksizmie leży poza oddzieleniem teorii od praktyki. Prawda musi
zostać „wykonana”, żeby została uznana. Bez przemiany rzeczywistości niemożliwa
jest prawdziwa wiedza o rzeczywistości. Usytuowanie wiedzy jest decydujące dla
możności czy niemożności poznania. Według Pawła to „człowiek duchowy” rozsądza wszystko i tylko ten człowiek, który uczestniczy w walce „grupy wybranej”
ze społeczeństwem klasowym, jest zdatny zrozumieć prawdziwy charakter bytu.
Mówiąc konkretniej, kościół albo walczący proletariat jest miejscem, gdzie prawda
ma największą szansę na bycie przyjętą. We wszystkich innych sferach ogólne zniekształcenie naszego historycznego istnienia czyni trudnym, jeśli nie niemożliwym,
odnalezienie prawdziwego wglądu w ludzką sytuację, a przez to bycie samym sobą.
Przeznaczenie samooszukiwania albo – jak nazywał to Marks – produkcji ideologii
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jest nieuniknione z wyjątkiem wybranych grup, które przeważnie są tworzone przez
ludzi w największym niepokoju, rozpaczy, bezsensowności. Na pograniczu wszystkich ludzkich możliwości powstaje nowa możliwość i nabiera mocy. Jeśli wszystkie
ideologiczne zasłony zostaną zerwane i samooszukiwanie nie będzie już możliwe,
prawda może się pojawić i może być realizowana. Ujawnia się ona tylko po mierze
tego, na ile jest egzekwowana. Protest reformatorów przeciwko „samozwańczym”
bogom czy idolom i protest Marksa przeciwko samokreującym się ideom czy
ideologiom rzucają wyzwanie temu samemu duchowemu niebezpieczeństwu człowieka w jego obecnym istnieniu: uczynić prawdę środkiem na religijną pychę czy
polityczną żądzę władzy. W tych wszystkich punktach chrześcijaństwo i marksizm
łączą się w opozycji do „pelagianistycznego” albo „zharmonizowanego” optymizmu
w odniesieniu do natury człowieka.

II. Teologiczna krytyka marksizmu
Podstawowa różnica pomiędzy socjalizmem religijnym a marksizmem leży w ich
różnym podejściu do idei transcendencji. W marksizmie jest pewien rodzaj transcendencji, to jest: granice obecnych możliwości ludzkiej natury przekracza oczekiwanie nadchodzącego etapu sprawiedliwości. Zakłada się rodzaj cudu, przejścia od
obecnego do przyszłego etapu ludzkości, przynajmniej domyślnie. Jest oczywiste to,
że marksizm czerpie mnóstwo psychologicznej siły z tego elementu transcendencji
i wiary. Lecz ta transcendencja nie jest absolutną transcendencją chrześcijaństwa.
Pozostaje ona w czasie i przestrzeni, w historii i polityce. Jest zależna od immanentnych procesów. Przewyższa czas teraźniejszy, ale nie czas jako taki. Nie zna
wieczności, która przenika czas, wstrząsając, przewracając i transformując to, co
doczesne. Marksizm nigdy nie osiąga tej transcendencji. Jest w stosunku do niej
podejrzliwy. Religię z powodu jej ponadczasowej natury uważa się za ideologię, to
jest za system idei i symboli, który nie ma podstawy w rzeczywistości, lecz który
został stworzony, by uczynić nędzę wydziedziczonych klas lżejszą do zniesienia,
a w rezultacie dla zgaszenia ich rewolucyjnego impulsu przez mistyczne opium.
Taka jest teoria religii zarówno wczesnego, jak i późnego marksizmu. Oczywiste
jest to, że taka teoria musiała być ostro krytykowana przez socjalizm religijny.
Religie tego typu są zniekształceniem tego, czym w istocie swojej jest religia. Takie
zniekształcenie zawsze jest możliwe i często stawało się siłą historyczną w sensie
opisywanym przez marksizm. Ale taki opis nie pasuje do religii profetycznej i jej

Era protestancka (Część piąta. Rozdział siedemnasty)

71

walki przeciwko demonicznym siłom historii i osobistego życia. I nawet „sakramentalny” element w religii nie jest tylko ideologią. Jest on również podstawą elementu
profetycznego, ponieważ tylko w mocy Świętego, który jest teraźniejszy, może być
oczekiwany i realizowany Święty, który jest przyszły. W każdym razie socjalizm
religijny podąża z tym, co chrześcijańskie, i za wszystkimi religijnymi przesłaniami
potwierdzającymi transcendentny, niewidoczny i ponadczasowy charakter ostatecznego spełnienia historii i ludzkiego życia. Historia jest spełniana ponad historią, nie
w ramach historii.
Z tego wynikają niektóre podstawowe różnice pomiędzy socjalizmem religijnym
a marksizmem. Chociaż Marks walczył przeciwko temu, co on nazywał „socjalizmem
utopijnym”, to on sam, a także jego zwolennicy nie uciekli przed niebezpiecznymi
elementami utopizmu. Nie spodziewali się oczywiście, że sytuację klas można
zmienić poprzez przekonanie klasy rządzącej, lecz spodziewali się tego, że proces
gospodarczy razem z rewolucyjnym impulsem klas proletariackich dokona spełnienia historii – bezklasowego społeczeństwa, w którym główne zło wcześniejszego
gatunku ludzkiego, jego „prehistorii”, jak nazywał go Marks, będzie przezwyciężone.
Socjalizm religijny w przeciwieństwie do tego zawsze utrzymywał, że demoniczne
siły niesprawiedliwości, pychy i żądzy władzy nigdy nie zostaną wyplenione ze sceny
politycznej, choć ich szczególne przejawy, takie jak kapitalizm i nacjonalizm, mogą
być pokonane. Przeto socjalizm religijny obrócił antyideologiczną krytykę w równej
mierze przeciwko sobie, jak i przeciwko wszystkim innym socjalistycznym i marksistowskim grupom oraz przeciwko wrogom socjalizmu. Najbardziej ostra krytyka
ruchu socjalistycznego pochodzi od socjalizmu religijnego, podczas gdy brak takiej
samokrytyki, na przykład w partiach socjalno-demokratycznych, przyczynił się
bardzo do ich klęsk. Z tego samego powodu socjalizm religijny, w przeciwieństwie
do marksizmu, podtrzymuje znaczenie życia osobistego i jego przemiany dla ruchu
rewolucyjnego. Osobiste wady liderów grup socjalistycznych oraz brak gruntownego
wykształcenia i dyscypliny u czołowych przewodników tego ruchu wynikają z immanentystycznego podejścia marksizmu, jego przesadnego akcentowania tego, co
instytucjonalne, a także z braku zrozumienia czynników osobistych. Dla socjalizmu
religijnego zdemoralizowana sytuacja ludzkości ma głębsze korzenie, niż tylko historyczne i socjologiczne struktury. Jest ona zakorzeniona w głębi ludzkiego serca.
I tak samo regeneracja ludzkości nie jest możliwa tylko poprzez instytucjonalne
i polityczne zmiany, lecz również wymaga zmian w osobistym podejściu do życia
wielu ludzi. Tak więc dla socjalizmu religijnego punktem zwrotnym w historii nie jest
powstanie proletariatu, lecz pojawienie się nowego znaczenia i siły życia w boskim
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samo-objawieniu. Te różnice są ogromnie ważne; ale nie stoją one na przeszkodzie
zawarciu podstawowych elementów marksistowskiej doktryny o historii i człowieku
w chrześcijaństwie profetycznym.

III. Socjalizm religijny a marksizm naukowy
Socjaliści religijni zaakceptowali wiele naukowych rezultatów marksistowskiej
analizy społeczeństwa, szczególnie gospodarki, ponieważ uznali je za prawdziwe.
Podtrzymywali oni i wciąż podtrzymują teorie marksistowskie na tyle, na ile mogą
to uczynić na podstawie nauki. Byli oni także i nadal są otwarci na jakąkolwiek
krytykę idei marksistowskich, jeśli tylko taka krytyka wydaje się być wymagana
przez postęp wiedzy naukowej. Socjalizm religijny odrzuca jakikolwiek dogmatyzm
w odniesieniu do zasad marksistowskich. Podporządkowuje je kryteriom każdej
procedury naukowej, a ponadto metodologicznemu podejrzeniu, że mogą one same
stać się ideologiami. Ale socjalizm religijny odrzuca marksizm antydogmatyczny,
tak samo jak i marksizm dogmatyczny, i podporządkowuje naukowy atak marksistowskich doktryn nie tylko kryteriom naukowym, lecz także podejrzeniu ich o bycie
ideologiczną ucieczką. Szczególnie w obecnej sytuacji, w której Marks jest coraz
bardziej odsuwany na dalszy plan, zwiększyło się znaczenie kwestii ideologicznego
antymarksizmu.
W marksizmie jest przede wszystkim kilka zasad, które mogą i muszą być
podtrzymywane przez socjalizm religijny jako odkrycia o trwałym znaczeniu, pod
warunkiem że ich zdemoralizowane formy są rozpoznane i odrzucone jako takie.
Wymóg jedności teorii i praktyki albo mówiąc nowszymi terminami – „myślenia
egzystencjalnego” jest trwałym spostrzeżeniem, który Marks odkrył w swojej walce
przeciwko teoretycznemu idealizmowi i materializmowi. Ale zniekształcenie tego
spostrzeżenia i przedstawienie go jako sceptycznego relatywizmu, według którego
każde myślenie jest tylko wyrazem szczególnego rodzaju bycia (psychologicznego
czy socjalnego), należy uważać nie tylko za demoralizację, lecz również za negację
myślenia egzystencjalnego. Tak samo religijny socjalizm musi przyznać, że Marks
miał rację, podkreślając materialną reprodukcję jako podstawę całego procesu
historycznego. Lecz fałszywe przedstawienie tego spostrzeżenia jako ekonomii
mechanistycznej albo metafizycznego materializmu musi zostać odrzucone. Sfera
ekonomiczna sama jest sferą złożoną, którą istotnie uzupełniają wszystkie inne
sfery, a więc nie mogą one od niej pochodzić ani być od niej oddzielone. Metoda
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dialektyczna musi być przyjęta jako metoda opisu ruchów życia i historii z ich wewnętrznymi napięciami, kontrastami i zaprzeczeniami oraz ich dążeniem do bardziej
obejmujących jedności. Lecz przedstawienie metody dialektycznej jako uniwersalnego mechanizmu obliczalnego procesu nie ma nic wspólnego z rzeczywistością
i z początkowym znaczeniem tej metody. W całym życiu i w każdej historycznej
całości są elementy dialektyczne, mianowicie, elementy należące do danej struktury,
które wychodzą poza tę strukturę. Te struktury mogą być opisane tylko w terminach dialektycznych, ale nigdy w terminach mechanicznej konieczności. Myślenie
egzystencjalne, materializm historyczny oraz metoda dialektyczna są osiągnięciami,
które nie powinny nigdy zostać utracone w socjalizmie religijnym.
To samo jest prawdą w odniesieniu do socjologicznych i ekonomicznych zasad
marksizmu naukowego. Marksistowska metoda analizy zjawisk ekonomicznych jest
metodą socjologiczną; w każdym momencie bierze ona pod uwagę ludzkie i socjalne
czynniki oraz odrzuca eskapistyczne podejście ekonomii formalnej, które ukrywa
fakt, że postępowanie ekonomiczne jest postępowaniem ludzkim. Uznanie tej sytuacji jest drugim niezmiernie ważnym metodologicznym wkładem marksizmu. Na
podstawie tej metody marksizm przedstawia analizę sprzeczności społeczeństwa
kapitalistycznego, które bardziej niż cokolwiek zniszczyło zharmonizowane przekonania liberalizmu burżuazyjnego. Sam Marks, jak i większość jego zwolenników,
ograniczył tę analizę do przeciwstawienia „kapitału” i „pracy”. W ciągu ostatnich
dekad stało się oczywiste to, że w późniejszej epoce kapitalizmu jest o wiele więcej sprzecznych elementów oraz że rewolucyjna czołówka już nie jest identyczna
z proletariatem czy jego postępowymi grupami. Stało się ewidentne, że niższe
klasy średnie i biurokracja w państwie i biznesie będą odgrywać o wiele większą
rolę, niż przewidywał Marks. Lecz to wszystko nie unieważnia głównego punktu
tej analizy, to jest wglądu w sprzeczności w strukturze kapitalizmu. Przeciwnie,
ten wgląd został pogłębiony i utwierdzony przez klęski dzisiejszego świata. Każda
neoliberalna próba ponownego ustanowienia zharmonizowanej interpretacji społeczeństwa kapitalistycznego musi zostać przez socjalizm religijny odrzucona. To
oczywisty fakt, że częściowo pod wpływem marksizmu gospodarka wolnej konkurencji została w dużym stopniu ograniczona przez rosnącą siłę pracy; przez częste
i radykalne ingerencje państwa we wszystkich krajach; przez ogólne dążenie do
państwowego kapitalizmu i wzrost scentralizowanej biurokracji. Lecz ta przemiana,
choć unieważniła niektóre przypuszczenia Marksa, jednocześnie jest potwierdzeniem jego podstawowej wizji. Nikt nie jest w stanie zrozumieć charakteru rewolucji
dzisiejszego świata bez przygotowania przez marksistowską analizę społeczeństwa
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burżuazyjnego, jego sprzeczności i decydujących kierunków. Codziennie można
doświadczać faktu, że ludzie, którym brakuje wykształcenia marksistowskiego,
pośrednio czy bezpośrednio, są zupełnie zdezorientowani powstaniem komunizmu
i faszyzmu, a także katastrofą świata dzisiejszego. Oni po prostu nie mogą zrozumieć
ukierunkowania poprzedniej struktury społeczeństwa, która z dialektyczną (nie
mechaniczną) koniecznością spowodowała sytuację obecną. Oni tłumaczą ją jako
skutek nieszczęśliwych wypadków spowodowanych przez złych ludzi. Socjalizm
religijny za pomocą narzędzia zaktualizowanej marksistowskiej analizy społeczeństwa jest w stanie nadać znaczenie obecnej przemianie świata.

IV. Marksizm jako trwała zasada a socjalizm religijny
Zrozumiałe jest, że idee nie mogą się stać elementem ogólnej świadomości do
tego stopnia, że ich początkowe znaczenie jest zapomniane. Wiele z tego, co one
wyrażają i co było zadziwiające na początku, staje się naturalne. Inne części stają
się przestarzałe; tak więc cały system idei wydaje się należeć do przeszłości. Teoria
procesów socjalnych, która częściowo zmieniła procesy rzeczywiste, może wydawać
się błędną tylko dlatego, że była słuszna w czasie swojego powstania. Ale są także
inne wytwory duchowe, których skutki nie są wyczerpane przez sukcesy historyczne. Posiadają one nieskończone, niewyczerpane znaczenie, ponieważ przedstawiają
trwały typ możliwości duchowej. Takimi typami są: profetyzm, platonizm i protestantyzm. Takimi typami są również socjalizm religijny i marksizm. Powracają one
znowu i znowu w różnych kształtach bazujących na ich początkowym, klasycznym
wyglądzie. Dlatego musimy sięgnąć po ich klasyczną formę oraz przekształcić je
w świetle rzeczywistych doświadczeń. Ale nie możemy pozbyć się ich jako jedynie
form minionej historii. One powrócą wbrew naszej woli. Nie możemy omawiać
marksizmu jako ruchu przeszłości, dopóki jesteśmy zwolennikami ducha profetycznego jako socjaliści religijni. Socjalizm religijny, jeśli ma zachować jakiekolwiek
znaczenie i siłę, nie może zostać następnym ideologicznym usprawiedliwieniem
obecnych demokracji ani stać się progresywnym idealizmem i systemem harmonii
autonomicznej. Klęska tych idei spowodowała sytuację obecną. Socjalizm religijny
w duchu profetyzmu i z metodami marksizmu jest w stanie zrozumieć i wykroczyć
poza dzisiejszy świat.
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Brzemię wiary – krótkie wprowadzenie
Paul Tillich, uznany protestancki filozof i teolog, rozważając problem ludzkiego
istnienia, w sposób nierozerwalny łączy go z wiarą. Bowiem akt wiary, podobnie jak
i sama egzystencja, może przybierać różne formy, tak iż niełatwo jest powiedzieć,
czym wiara jest, nie narażając się na sprzeciwy tych, którzy zwykli kwestionować
wszystko, choćby w imię doktryny. Celem tego opracowania będzie więc próba
odpowiedzi na pytanie, czym wiara jest, jaka jest jej istota, jakie są jej główne typy,
przejawy i funkcje, w jakie wiara wchodzi relacje
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I tak, dla wielu ludzi wiara wiąże się z jakimś dogmatem, Jezusem Chrystusem
jako Bogiem, a niekiedy z papieską nieomylnością. Przekonywujące dla nich może
być wtedy to, że rzymski Kościół głosi, iż posiada władzę i naukę od samego
Chrystusa. Z kolei dla innych będzie to stanowić niemałą przeszkodę na trudnej,
samodzielnej drodze do wiary. Wiary, która rozumiana jest jako w pełni osobiste
spotkanie z Bogiem i człowiekiem w Chrystusie.
Dlatego Tillich nieustannie przypomina, że nie ma innego słowa w języku popularnym, religijnym, wreszcie teologicznym, które byłoby narażone na taką liczbę
nieporozumień, zniekształceń oraz kwestionowanych definicji, jak słowo „wiara”.
I co gorsza, powiada myśliciel
zniekształcenia [wiary – przyp. J.A.P.] wywierają potężny wpływ na sposób
myślenia ogółu i w wielkim stopniu ponoszą odpowiedzialność za wyobcowanie
się wielu ludzi od religii, poczynając od zarania ery naukowej. Nie tylko umysł
przeciętnego człowieka zniekształca sens wiary. Kryją się za nim myśli filozofów
i teologów w bardziej subtelny sposób rozmijających się z sensem wiary1.

Wiara bowiem jest jednocześnie i pewna, i niepewna. Pewna jest o tyle, o ile
uczestniczy w egzystencjalnej wiedzy Boga, który jest najdoskonalszą prawdą.
Jednak moc wiary nie zależy od rozumowych dowodów, od argumentów, od spekulacji. „Dowody” dają co najwyżej racjonalną podstawę wiary, lecz nie stanowią
samej jej istoty. Co więcej, mają one jedynie aproksymatywny charakter. Moc
wiary zależy w znacznym stopniu od tego, jak dalece pojedynczy człowiek stał się
„własnością” Boga w łasce. Ale i w tym znaczeniu wiara będzie posiadać w sobie
element niejasności, ponieważ jej rzeczywistości są niewidzialne. To, czego wiara
dotyczy, do czego się odnosi, z czym się zmaga, będzie możliwe do poznania dopiero
w przyszłości. Jednak wówczas wiara nie będzie już konieczna. Usłyszymy niewidzialne, dotkniemy Boga w sposób bezpośredni. „Teraz bowiem widzimy niejasno,
jakby w zwierciadle, kiedyś ujrzymy twarzą w twarz. Teraz poznaję cząstkowo,
ale kiedyś poznam tak, jak zostałem poznany”2. Egzegeza tej perykopy biblijnej
może być zwięzła i w pełni pokrywać się z tezami Tillicha, a mianowicie: idzie
o odzyskanie prawdziwego Boga, w tym celu należy wyjść poza teizm.
1

P. Tillich, Dynamika wiary, tłum. A. Szostkiewicz, Poznań 1987, s. 53.

2

1 Kor, 13, 12. Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. Przekład Ekumeniczny, Warszawa

2001.
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Powyższą dyrektywę Tillich rozwija w swoim małym arcydziele z dziedziny
antropologii religijnej, które odpowiada na najistotniejsze pytania czasów współczesnych, mianowicie w Męstwie bycia. Interpretuje w nim idee wiary po to, by móc
skorygować błędne pojęcia i tym samym umożliwić potencjalnemu czytelnikowi
doświadczenie jej podstawowej siły i znaczenia. Taka wiara dotyczy Boga, który
jest poza-przedmiotowy, nie mieści się w tradycyjnym schemacie poznawczym:
podmiot–przedmiot. Jest to Bóg, do którego można się zbliżyć tylko aktem egzystencjalnej wiary, na granicy ludzkich możliwości. Bez trudu można tu dostrzec
paralelę ze zsubiektywizowaną wiarą, o jakiej mówił duński teolog i filozof Søren
Kierkegaard. Trudno tę wiarę opisać, spekulatywnie zdefiniować, zamknąć w przestrzeni racjonalności. Pozostanie ona na zawsze ryzykiem przyjętym w męstwie
bycia i rozpaczy, bez uspokajającego remedium instytucji Kościoła, wszelkich
pośredników – kleru i upstrzonej błędami teologii.
Człowiek może uświadomić ją [wiarę – przyp. J.A.P.] sobie w lęku przed losem
i śmiercią, kiedy tradycyjne symbole uzdalniające go do stawienia czoła kolejom
losu i grozie śmierci straciły swą moc. Kiedy „opatrzność” staje się zabobonem,
a „nieśmiertelność” czymś wyimaginowanym, wtedy to, co kiedyś stanowiło w tych
symbolach moc, może w dalszym ciągu być obecne i wywoływać męstwo bycia
wbrew doświadczeniu pogrążonego w chaosie świata oraz skończonej egzystencji3.

Właśnie z tej racji, iż wiara gubi się, zanika gdzieś na wyboistej drodze ludzkiego egzystowania, Tillich pragnie dać wierze oparcie ontologiczne i egzystencjalne.
Jego analiza wiary jest przeto związana ze wszystkimi funkcjami ludzkiego bytu,
z życiem duchowym oraz codziennym. Przy czym egzystencjalna analiza obejmuje
psychologiczne aspekty wiary i uznaje dużą różnorodność w zawartości ludzkiej
wiary, jak też i destrukcyjną oraz czasami patologiczną jej formę. Ponadto Tillicha
teologiczne rozumienie wiary i jego krytyka jej form i zawartości, będąc zakorzeniona w chrześcijańskiej tradycji, wychodzi poza nią i włącza w to inne religie,
a nawet świeckie formy wiary. Mówiąc wprost, Tillicha dyskusja na temat wiary
obejmuje ontologiczny, egzystencjalny, psychologiczny, wreszcie teologiczny aspekt,
prowadząc dalej do epistemologicznej i etycznej płaszczyzny.

3

P. Tillich, Męstwo bycia, tłum. H. Bednarek, Paris 1983, s. 180.
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Zatroskanie wiary
W Teologii systematycznej filozof podkreśli, że
Człowiek jest w stopniu ostatecznym zatroskany o swój byt i znaczenie. „Być
albo nie być” w tym sensie jest sprawą ostatecznego, bezwarunkowego, totalnego i nieskończonego zatroskania. Człowiek jest bezgranicznie zatroskany
o nieskończoność, do której należy, od której jest oddzielony i za którą tęskni.
Jest on totalnie zatroskany o całość, która jest jego prawdziwym bytem i która jest
rozerwana w czasie i przestrzeni. Jest bezwarunkowo zatroskany o to, co warunkuje
jego byt poza wszelkimi uwarunkowaniami w nim i wokół niego. Jest w stopniu
ostatecznym zatroskany o to, co determinuje jego ostateczne przeznaczenie poza
wszelkimi przedwstępnymi koniecznościami i przypadkami4.

Tak oto zdaniem Tillicha pojedynczy człowiek skupia się na stanie swojego
bycia, swym związku z ostatecznością, odwracając się od niebytu z nadzieją na
pełnię. Pełnia ostateczności jest tu stałą perspektywą, którą człowiek zdobywa
w akcie zatroskania. W rzeczy samej, odkrywa on tu swoją esencję, bytowość w jej
ostatecznym – rzekłbym teologicznie – eschatologicznym przeznaczeniu jako zjednoczeniu z Bogiem. Staje się to możliwe poprzez akt wiary jako ostateczny cel całej
osoby, bowiem wiara jest wymiarem głębi bytu, fundamentem duchowej egzystencji.
Wiara – ponownie wyrażę Tillichowską intuicję językiem Kierkegaarda – jest bytem,
ponieważ jak wierzysz, taki też jesteś. Niestety, zazwyczaj nie żyjemy w kategoriach, w których myślimy, egzystujemy inaczej, z dala od naszej istoty – tajemnicy
naszego zatroskania. Dzieje się tak, powiada Tillich: „Ponieważ życie duchowe
człowieka jest tragicznie wyobcowane względem swej własnej podstawy i swej
głębi”5. Wyobcowanie to dotyczy stanu niewiary – to znaczy rezygnacji człowieka
z osobowej relacji z Bogiem. Jest aktem całej osoby, dotyczy zarówno rozumu, woli,
jak i uczuć. Otóż każdy wyraz tego wyobcowanego stanu zaprzecza esencjalnemu
bytowi człowieka. Zaś owo zaprzeczenie niechybnie prowadzi go do autodestrukcji.
„Elementy bytu esencjalnego, które ścierają się ze sobą, dążą do zniszczenia siebie

4

P. Tillich, Teologia systematyczna, tłum. J. Marzęcki, t. I, Kęty 2004/2005, s. 21.

P. Tillich, Pytanie o Nieuwarunkowane. Pisma z filozofii religii, tłum. J. Zychowicz, Kraków
1994, s. 220.
5
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nawzajem oraz tej całości, do której należą”6. Przyczyną takiego stanu rzeczy, co jest
niezwykle hańbiące, może być sama religia, która wynosząc sama siebie na piedestał,
pogardza sferą świecką. Religia zapomina bowiem o tym – jak dowodzi Tillich – że
swoją egzystencję zawdzięcza faktowi tragicznego wyobcowania człowieka względem swego prawdziwego bycia. Religia zapomina o tym, że zrodziła ją dramatyczna
ludzka potrzeba7. By wyjść z tej arcytrudnej sytuacji, należy ponownie „związać”
religię z człowiekiem. I to właśnie ontologiczna analiza Tillicha skupia się na tym, jak
osoby doświadczają ontycznego związku z ostatecznością, związku, który on uważa
za uniwersalny. Tillich opisuje ten związek jako stan bycia schwytanym przez moc
bytu, proponując ten opis jako definicję wiary albo „zatroskanie wiary”. Dokładniej
zaś idzie mu o moc bytu jako źródło męstwa bycia i egzystowania w obliczu zagrożenia nie-bytem, takim jak śmierć, wątpienie, rozpacz, wina czy nieuchronny los.
Dla Tillicha wszyscy uczestniczą w mocy bytu, a moc bytu w nich, to zaś stanowi
ontologiczną podstawę wiary. W związku z tym protestancki teolog napisze:
Z pewnością we wzniesieniu się duszy od tego, co skończone, do tego, co
nieskończone, prowadzącym do jej zjednoczenia z podstawą bytu, obecna jest
wiara. W pojęciu tym zawiera się jednak coś więcej. Wiara jest obecna w osobistym
spotkaniu z osobowym Bogiem. W pojęciu wiary zawiera się jeszcze coś więcej. Jest
ona stanem bytu ogarniętego mocą bytu8.

Wprawdzie ludzie mogą nie uznawać tej obecności świadomie, ale kiedy to robią,
doświadczają wiary. Innymi słowy, ludzie akceptują doświadczenie „bycia ogarniętym” przez moc bytu, bowiem wiara jest jakby mostem zawieszonym nad przepaścią
rozpaczy, jest przyjęciem faktu, że pomimo tej przepaści zawsze jest obecna moc
bytu. Jest ona egzystencjalnym przyjęciem rzeczywistości, która wykracza poza
zwyczajne doświadczenie. „Wiara dokonuje akceptacji «mimo czegoś» i z owego
«mimo czegoś» wiary rodzi się «mimo czegoś» męstwa”9. Teolog twierdzi, że każdy
posiada jakąś świadomość tej akceptacji, uczestniczenia w mocy bytu, szczególnie
w momentach, gdy przeżywa zagrożenie niebytem. Tym samym ontologiczna podstawa wiary to męstwo bycia sobą zakotwiczone w mocy bytu. Udział wszystkich
6

P. Tillich, Teologia systematyczna, op. cit., t. II, s. 61.

7

Por. P. Tillich, Pytanie o Nieuwarunkowane…, op. cit., s. 221.

8

P. Tillich, Męstwo bycia, op. cit., s. 166.

9

Ibidem, s. 167.
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bytów w męstwie bycia sobą daje siłę tymże bytom, by zmierzyć się z zagrożeniem
niebytu. Dla wielu ludzi stawanie w obliczu niebytu oznacza potwierdzenie swojego
własnego bytu, oznacza doświadczenie i wyrażenie męstwa bycia. Co więcej, owo
doświadczenie męstwa w obliczu zagrożeń niepewności, zwątpienia, odrzucenia,
wreszcie możliwości samego niebytu to doświadczenie na wskroś egzystencjalne,
które paradoksalnie w rezultacie może przynieść sens, nadzieję i miłość.

Pewność wiary
Jednak
męstwo zawiera zawsze pewne ryzyko, zawsze znajduje się przed groźbą niebytu
– czy mamy do czynienia z ryzykiem utraty siebie i stania się rzeczą pośród całej
masy innych rzeczy, czy też z utratą własnego świata w jałowym zwróceniu się ku
samemu sobie10.

Dlatego Tillich ostatecznie nie uważa, że zagrożenia niebytu są pokonane,
jako że ciągle istnieją one jako część życia skończonego. Myśliciel uważa raczej
doświadczenie męstwa i wiary za takie, które dają ludziom możliwość i siłę, by
stanąć w obliczu zagrożenia ich bezpieczeństwa, a także w obronie dobra w życiu
codziennym. Tym samym wiara staje się bezpośrednim celem pozwalającym ludziom doświadczać czegoś ostatecznego. Źródłem tego doświadczenia jest ludzka
świadomość tego, co nieskończone, transcendentne. Przy czym nie jest to tylko
zwyczajna świadomość będąca zdolnością zdawania sobie sprawy w kategoriach
pojęciowych z tego, co jest przedmiotem postrzegania, lecz świadomość obejmująca
również obecność tego, co święte. Jak podkreśla Tillich:
istnieje miejsce, w którym się przejawia obecność tego, co ostateczne, w świecie
skończonym; miejscem tym jest głębia duszy ludzkiej. Głębia ta jest miejscem kontaktu tego, co skończone, z tym, co nieskończone. Ażeby wniknąć w tę głębię, człowiek
musi oczyścić się z wszelkich skończonych treści, jakie niesie jego życie powszednie,
musi on wszystkie doraźne swe troski podporządkować trosce ostatecznej11.
10

Ibidem, s. 153.

11

P. Tillich, Dynamika wiary, op. cit., s. 77–78.

Paul Tillich – odwaga wiary w wieku zwątpienia

81

Rozszerzając nieco intuicje Tillicha, można zauważyć, że chociaż wiara jest
aktem rozumu, to nie utożsamia się i nie zawęża tylko do władz poznawczych, do
tworzenia pojęć o Bogu, poznania dogmatów, treści biblijnych. Otóż nie, wiara prowadzi do relacji z Bogiem, a ta relacja, jeśli jest autentyczna, prowadzi do przemiany
życia. Jednak wiara do niczego nie przymusza, nie zniewala człowieka. Przeciwnie,
Biblia ukazuje wiarę jako moc, która wyzwala właśnie dlatego, że zawiera prawdę
o człowieku, świecie, Bogu – prawdę, która nas wyzwoli12.
Takie egzystencjalne rozumienie wiary jest związane z Tilllicha psychologiczną
jej analizą. Teolog twierdzi, że wiara obejmuje zarówno nieświadome, jak i świadome
elementy w osobowości. Gdyby wiara była tylko nieświadomym aktem, to byłaby
przymusem. Ale wiara jest wolna, nawet jeśli wiara może zawierać nieświadome
dążenie, które ma wpływ na typ wiary i wybór symboli, na które człowiek odpowiada. Na świadomym poziomie wiara jako ostateczna troska zapewnia człowiekowi integrujące centrum, które nie tylko, że ma wpływ na życie codzienne, ale je
wyraźnie reguluje. Dlatego wiara to nieustanne osobiste powierzanie się Bogu na
polu historii, kultury, polityki czy etyki. Co w ostateczności prowadzi również do
poznania uniwersalnych wartości i prawd. Teolog podkreśla więc w swych analizach wiary jej integrujące, pozytywne cechy, jednocześnie pozostaje świadomy jej
zniekształceń, zarówno w rozumieniu tego, czym wiara jest, jak i w treści wiary.
Z subiektywnej strony wiara jest doświadczeniem ostateczności, lecz należy ocenić,
czy owo doświadczenie jest holistyczne i zintegrowane, czy też częściowe, a nadto
patologiczne i destrukcyjne. Z kolei z obiektywnej strony istotny jest dla wiary sam
element ostateczności, gdzie zniekształcenia obejmują zawartość tego, co człowiek
uważa za ostateczne. Na przykład uznanie za ostateczne tego, co ostatecznym nie
jest, może być egzystencjalnie destrukcyjne. Jednak najbardziej popularna i zarazem
błędna interpretacja wiary polega na tym, że uważa się ją za akt poznania o niskim
stopniu oczywistości. Co oznacza, jak dowodzi Tillich, że aprobuje się coś mniej
lub bardziej prawdopodobnego lub nieprawdopodobnego pomimo niedostateczności
odpowiadającego temu uzasadnienia teoretycznego. Jest to, jak powiada Tillich,
sytuacja bardzo często spotykana w życiu codziennym13. Otóż tego rodzaju akceptacja i zaufanie wobec władz nie jest „wiarą” według definicji Tillicha; to zaufanie
i akceptacja są raczej częścią szerszego procesu ludzkiego poznawania, powiedzmy
wprost – filozofowania. Taka wiedza ma zmienny stopień prawdopodobieństwa, od
12

Por. Jan 8, 32.

13

P. Tillich, Dynamika wiary, op. cit., s. 53.
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teoretycznej pewności przez empiryczne doświadczenie, po uznanie autorytetu.
W Dynamice wiary czytamy:
Terminu „wiara” nie należy zatem używać w powiązaniu z poznaniem o charakterze
teoretycznym, czy będzie nim poznanie opierające się na pewności bezpośrednich
przeżyć lub pewności typu naukowego czy przednaukowego, czy też będzie nim
poznanie oparte na zaufaniu do autorytetów zależnych od pewności pośredniej lub
bezpośredniej14.

A zatem wiara jako ostateczny cel nie podlega weryfikacji czy dezaprobacie
z tytułu zmiennego stopnia oczywistości, bowiem wiara obejmuje całą osobowość,
pewność wiary ma charakter egzystencjalny. Co oznacza, że Bóg, chcąc wejść
w relację z człowiekiem, daje mu możliwość rozpoznania Go, lecz nie wykona za
niego całej pracy. Pojedynczy człowiek ma obowiązek wzrastania w wierze, wreszcie
poznawania Stwórcy, którego zaakceptował. W istocie wiara jest niekończącą się
drogą pozwalającą nam przyjąć i w konsekwencji poznać prawdy objawione. Mówiąc
wprost, wiara jest egzystencjalnym, codziennym zanoszeniem swego życia przed
oblicze Boga. Rzecz jasna, można skupić swą wiarę w czymś mniejszym niż Bóg,
co zdaniem Tillicha może prowadzić do rozczarowania i destrukcyjnych skutków.

Trudności wiary
Jednak nie dość na tym, otóż Tillich rozpatruje problem istnienia i wiary na głębszym
poziomie niż tylko doświadczenie pewności czy niepewności w odniesieniu do empirycznej albo teoretycznej oceny. Stara się zrozumieć i zinterpretować zniekształcenia
wiary, które obejmują skupienie się na ludzkiej woli albo emocjach. Kiedy teolog
mówi o woluntarystycznym zniekształceniu wiary, wyróżnia dwa tegoż rodzaje,
mianowicie katolicki i protestancki. W tym pierwszym wiarę pojmuje się jako akt
poznawczy o ograniczonej oczywistości, który winien być zrekompensowany aktem
woli. A wszystko po to, by nie dopuścić do zwątpienia w wierze bądź jej negacji.
Z kolei protestancka forma woli uwierzenia wiąże się z dokonaną przez ewangelików moralną interpretacją religii, gdzie wymaga się, posługując się wyrażeniem

14

Ibidem, s. 54–55.
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Pawłowym, „posłuszeństwa w wierze”15. Tillich wyjaśnia, że gdyby nawet uznać
ten akt woli jako dany przez Bożą łaskę, to kontekstem dla takiego jej działania jest
zazwyczaj idea posłuszeństwa.
Wymóg posłuszeństwa oznacza żądanie, ażeby związać się z troską ostateczną, od
której próbuje się uchylić. Tylko w takiej sytuacji można żądać posłuszeństwa wiary, wiara jednak poprzedza wówczas posłuszeństwo i nie jest jego rezultatem. Ani
jakikolwiek nakaz uwierzenia, ani jakakolwiek wola uwierzenia nie mogą zrodzić
wiary16.

Innymi słowy, ludzki czyn sam nie wykreuje ostatecznego celu ani też egzystencjalnej pewności wiary. Mało tego, wiara jest czymś więcej niż subiektywne
emocje, chociaż emocje mogą być jej integralną częścią, zaś ludzie mogą wyrażać
swoje oddanie dla wiary w sposób emocjonalny. Wiara obejmuje zarówno kognitywne, woluntarystyczne, jak i emocjonalne aspekty, lecz redukowanie jej do jednego
z nich zniekształca fakt, że w wierze uchwycona jest cała osobowość. Ponadto,
należy wciąż mieć na uwadze to, że wiara chrześcijańska, mając charakter osobowy,
jest przede wszystkim odpowiedzią człowieka na samo-objawienie się Boga. Dalej,
wiara ma charakter „całożyciowy”, jest bowiem wyborem jedynym i zarazem fundamentalnym spośród wielu istniejących możliwości. Wiążą się z tym oczywiście silne
uczucia i emocje. Jak powiada Tillich: „Emocja stanowi zawsze zagarnięcie pełni
osobowości przez pewien akt życiowy lub duchowy. Emocja nie jest jednak źródłem
wiary. Wiara jest określona pod względem kierunku i konkretna pod względem
treści”17. Innymi słowy, wiara, którą teolog definiuje jako stan ostatecznej troski,
domaga się pełni ludzkiego bytu i nie można jej ograniczyć do subiektywności ludzkiego uczucia. Wiara żąda niejako obiektywnej akceptacji przedmiotu swej troski
i pełnego weń zaangażowania. Wiara nie jest więc czysto subiektywną emocją, która
pozbawiona jest treści, przeciwnie, jest ona „nową” zdolnością poznawania. Dzięki
niej pojedynczy człowiek może dojść do prawd o Bogu i Jego stworzeniu, które
inaczej byłyby dla niego niedostępne, nieodgadnione.

15

Por. ibidem, s. 57–58.

16

Ibidem, s. 58–59.

17

Ibidem, s. 60–61.
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Dynamika wiary
Tym samym wiara chrześcijanina jawi się jako dynamiczna, a to z tej racji, że wiara
uczestniczy w ewolucyjnym wzroście wiary całego Kościoła. Jednak wiara chrześcijańska rozwija się zasadniczo dlatego, że jest to wiara jednostki. Nie posiadamy
przecież więcej wiary tylko z tego powodu, że od czasu Abrahama upłynęło już sporo
lat, a więc nasza wiara powinna być tym samym jeszcze większa. Otóż nie, natomiast
rozumienie tajemnic wiary przez jednostkę może wzrastać w nieskończoność. Istotny
jest przecież fakt, że wiara indywiduum rozwija się wraz z rozwojem życia. A zatem
jest ona integralną częścią ludzkiej egzystencji i Bóg często sprawia, że tajemnice wiary stają się dla człowieka bardziej zrozumiałe dzięki doświadczeniu ich w konkretnej
sytuacji indywidualnego istnienia. Paradoksalnie jednak taka możliwość zbliżenia
się ku Bogu w męstwie bycia rodzi niepewność i ryzyko, co nietrudno dostrzec,
analizując choćby pokrótce duchową historię ojca reformacji – Marcina Lutra.
Otóż Luter doświadczał stanów skrajnej rozpaczy jako przerażającej groźby
całkowitego bezsensu i zwątpienia. Odczuwał te momenty jako diabelskie ataki
stanowiące groźbę dla jego wiary, dla dzieła, jakim była dlań reformacja, dla odpuszczenia grzechów. Szczęśliwie jednak męstwo jego bycia, nie wykluczając wątpienia,
uznało owe groźby za przejaw własnej skończoności paradoksalnie wskazujące na
cel istniejący poza nim samym. U podstaw tegoż męstwa spoczywał fakt przyjęcia
człowieka do komunii z Bogiem. Mówiąc wprost, dla Lutra spotkanie z Bogiem
oznaczało ufny kontakt z transcendentną pewnością i transcendentną wiecznością.
Ten bowiem, kto uczestniczy w Bogu, uczestniczy także w wieczności18.
Trzeba jednak przyznać, że tradycyjne postrzeganie wiary na ogół wyklucza
wątpienie, ryzyko i wewnętrzne napięcia, czyniąc z wiary rzecz martwą, na domiar
złego bigoteryjną. Tillich widzi jednak drogę wyjścia z tej jakże żenującej ignorancji. Wskazuje bowiem, że to symbole religijne pomagają człowiekowi utrzymać
odpowiednie napięcie pomiędzy transcendentnością a konkretną rzeczywistością.
Cokolwiek powiemy o tym, co stanowi przedmiot naszej ostatecznej troski,
czy będziemy nazywali go Bogiem czy też nie, nabiera znaczenia symbolicznego.
Odsyła do czegoś poza sobą, uczestnicząc zarazem w tym, na co wskazuje. Jest to
jedyny sposób, w jaki wiara może wyrazić się adekwatnie. Język wiary jest językiem
symboli19.
18

Por. P. Tillich, Męstwo bycia, op. cit., s. 165–166.

19

P. Tillich, Dynamika wiary, op. cit., s. 64–65.
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Bywa jednak, że wiara odnosi się do swych symboli dosłownie i wtenczas
staje się bałwochwalstwem. Coś, co nie jest całkiem ostateczne, nazwane jest tu
ostatecznym. Szczęśliwie jednak wiara świadoma symbolicznego charakteru swych
wypowiedzi oddaje Bogu cześć, jaka mu przystoi20. Jest ona wówczas powiązana
z głęboką tajemnicą, która spowija Boga. Stwórcę będącego Tym, który utrzymuje sens niezrozumiałego świata, jednak otwartego na to, co nieprzewidziane
i niedefiniowalne. To znaczy właśnie świata tajemniczego i nieznanego, w którym
i sam Bóg jest nieznany w nieznanym. Otóż nie będzie to dużym paradoksem, jeśli
w ślad za intuicjami Tillicha powiem, że na tym właśnie polega Jego poznawalność.
W tej sytuacji bez wątpienia wiara w Boga wymaga męstwa. Pojedynczy człowiek,
przekraczając paradoks, „będąc przeciwko niebytowi”, czyni męstwo możliwym.
Świadomie uczestniczy dzięki męstwu swego bycia w paradoksalnej wierze. Taka
wiara nie jest ani przypadkowym zdarzeniem, ani chwilowym doświadczeniem,
raczej przechodzi ona poprzez wszystkie formy wiary, które znamionuje konkretna
treść. Zwie się ona wiarą absolutną, bowiem nie jest ona miejscem, gdzie można by
żyć, nie ma w niej logiki słów i pojęć, nie ma Kościoła, teologii, liturgii. Tak jak nie
ma żadnych prawomocnych dowodów na istnienie Boga, lecz istnieją akty męstwa
bycia, w których człowiek potwierdza moc bytu, czy wie o tym, czy nie21.
Ponadto, o czym koniecznie trzeba tu wspomnieć, Tillich wyraża paradoks
ostateczności i skończonej rzeczywistości przez kryterium zasady protestanckiej,
która odrzuca całą absolutyzację tego, co skończone, lecz pozwala ostateczności
wnikać w to, co skończone. W Pytaniu o Nieuwarunkowane filozof stwierdzi, „że
według zasady protestanckiej sfera sakralna nie jest bliższa Nieuwarunkowanemu
niż sfera profanum i żadna z tych dwóch sfer nie może sobie rościć większego prawa
do świętości niż druga”22. Wniosek nasuwa się sam, że żadna sfera ani konkretny
symbol czy pojęcie nie może mieć znaczenia absolutnego, a co najwyżej charakter
aproksymatywny, wreszcie że tylko męstwo bycia w wierze zbliża nas ku ostateczności. Pomimo, powtórzę, radykalnych wątpliwości o wszelkich konkretnych treściach
wiary.

20

Por. ibidem, s. 70.

21

Por. P. Tillich, Męstwo bycia, op. cit., s. 180 i 174.
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P. Tillich, Pytanie o Nieuwarunkowane…, op. cit., s. 287.
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Typy wiary
Dalej należy w ślad za Tillichem dokonać kolejnej interpretacji wiary, a dokładniej
rozróżnienia na dwa elementarne jej typy. Otóż typy te są od siebie zależne i wynikają z doświadczenia ostateczności albo tego, co święte, przez konkretną osobę. I tak
w wierze ontologicznej dominuje doświadczanie obecności świętości przenikającej
w zwykłą rzeczywistość, doświadczanie świętości bycia. „Występuje ono tu i teraz,
co oznacza, że napotykamy na nie w rzeczy, w osobie, w zdarzeniu” 23. Z kolei
w moralnym typie wiary osoba jest bardziej świadoma swej oceny wszystkiego, co
dotyczy zastanej rzeczywistości, i to nie tylko w sferze zsekularyzowanego świata,
ale i wielkich religii ludzkości, takich jak islam, judaizm czy chrześcijaństwo. Owa
świadomość krystalizuje się poprzez świętość, doświadczając jej jako kryterium
tego, jak być powinno. Uszczegółowiając powyższe, trzeba powiedzieć, że w ontologiczny typ wiary Tillich włącza tak zwaną wiarę sakramentalną, kiedy to człowiek
doświadcza czegoś jako świętego, to znaczy: kiedy zostaje schwytany przez świętość.
Bowiem
żadnej cząstce rzeczywistości nie zostaje odmówiona możliwość stania się depozytariuszem sacrum, w istocie zaś każdy niemal rodzaj rzeczywistości uznano za święty
w aktach wiary grupowej lub indywidualnej. Tego rodzaju cząstka rzeczywistości
posiada – jak się to tradycyjnie określa – charakter „sakramentalny”24.

W przeciwieństwie do tego punktu widzenia Tillich mówi o wierze mistycznej,
poprzez którą wskazuje na skończoność jako cechę wyróżniającą wszystkie formy
bycia. Koncentrując jednocześnie uwagę na tym, że w wierze mistycznej nie idzie
o to, aby odrzucić konkretne, sakramentalne przejawy wiary, lecz o to, by poza
nie wyjść. Stąd i jego konstatacja, iż „wiara mistyczna jest kresem długiej drogi
wiodącej od najbardziej konkretnych form wiary do punktu, w którym wszelka
konkretność rozpływa się w otchłani czystej boskości”25. Otóż takie doświadczenie
wiary zwraca się do wnętrza ludzkiej istoty, do głębi duszy ludzkiej, do punktu
spotkania się tego, co skończone, z tym, co nieskończone26.
23

P. Tillich, Dynamika wiary, op. cit., s. 75.
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Ibidem.
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Ibidem, s. 77.
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Por. ibidem.
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Podobnie rzecz się przedstawia z humanistyczną odmianą ontologicznego typu
wiary. W tym kontekście Tillich rozwija myśl, gdzie wiarę pojmuje się jako stan
ostatecznego zatroskania zakotwiczonego w boskości, w tym, co ostateczne, gdzie
humanizm przedstawia się jako rezultat wiary. Humanizm bowiem, jak dowodzi
Tillich, jest przede wszystkim postawą, która sprawia, iż człowiek staje się miarą
swojego duchowego życia, w zakresie filozofii, sztuki, polityki, wreszcie nauki. Tym
samym, jak powiada Tillich: „Dla humanizmu to, co boskie, przejawia się w tym,
co ludzkie; ostateczną troską człowieka jest dlań człowiek”27. Różnica pomiędzy
humanistycznym ujęciem wiary a typem sakramentalnym i mistycznym wykracza
poza zwykłe ograniczenia człowieczeństwa, dotyczy ona tego, co ostateczne, co istnieje poza człowiekiem i światem. Humanista pozostaje wciąż w przestrzeni tego, co
rzeczywiste, co tu i teraz. I taka jest też jest jego wiara, nie wykracza ona poza próg
sanktuarium, jednak poprzez troskę ostateczną wciąż jest wiarą28. Tak oto humanizm
jest ontologiczną, świecką formą wiary doświadczającą wieczności w ideach lub
istotnych ludzkich sprawach, które jakby wykraczają ponad świat rzeczywisty, lecz
w istocie są one tylko możliwe w ludzkim świecie.
Dalej, omawiając poszczególne typy wiary, Tillich koncentruje swoją uwagę na
jej moralnych typach. I tu rozróżnia pomiędzy jurydycznym, konwencjonalnym oraz
etycznym typem w swojej analizie, która zmierza w wprost w kierunku ustalenia
stereotypów dotyczących niechrześcijańskich tradycji religijnych. Problemem wiary
nie są, jak powiada Tillich, Mojżesz, Jezus lub Mahomet, a raczej pytanie, który
z nich lepiej wyraża troskę ostateczną. Innymi słowy, konflikt istniejący pomiędzy
religiami nie dotyczy form wiary, lecz sposobów wyrażania troski ostatecznej29.
W rezultacie myśliciel traktuje talmudyczny judaizm oraz islam jako przykłady podejścia prawniczego, konfucjańską filozofię – konwencjonalnego, a żydowską starotestamentową wiarę profetyczną – etycznego. Przy czym należy mieć na uwadze to,
że typologia Tillicha wskazuje na zróżnicowanie form wiary, nie zaś na kompletną
ich rozbieżność. Co więcej, Tillich wyjaśnia, że ontologiczne formy zwykle zawierają jakieś moralne elementy, tak samo jak moralne formy zawierają doświadczenie
tego, co ostateczne. W rezultacie Tillich konkluduje, że zarówno ontologiczne, jak
i moralne elementy są istotne dla wiary, nawet jeśli wchodzą ze sobą w konflikt.
Historia wiary pokazuje przecież zbieżność tych typów, którą notabene teolog
27

Ibidem, s. 79.
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Por. ibidem.
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uważa za konieczną w postępującej dynamice wiary. „Dzieje wiary – obejmujące
coś więcej niż historię religii – polegają na rozchodzeniu się i schodzeniu różnych
typów wiary. Odnosi się to zarówno do aktu wiary, jak i do jej treści”30. Co się zaś
tyczy samego chrześcijaństwa, to zdoła ono odzyskać w realnym doświadczeniu
jedność odmiennych typów wiary jedynie pod warunkiem, że będzie ono mogło dać
wyraz swemu dążeniu do rozwiązania tych problemów, jakie dynamika spełniania
się nasuwa minionym i przyszłym dziejom wiary31.

Kontrasty wiary
Dzieje te, mówiąc najoględniej, to losy relacji rozumu i wiary, nauki i wiary, historii
i wiary, filozofii i wiary. Tillich, deliberując nad owymi relacjami, zdecydowanie
opowiada się za poglądem, iż rozum ludzki jest istotnym elementem kształtowania
ludzkiej tożsamości i indywidualności. Pobudza kreatywność człowieka w zakresie
filozofii, literatury, sztuki, nauki, wreszcie etyki i moralności. Co więcej, rozum
scala życie osobiste na wybranym celu, podobnie czyni wobec narodów i państw.
Jednocześnie rozum poddany jest dziś wielkim naciskom zwątpienia, negacji,
rozkładu, czyli możliwości poznawczych, zdolności przekroczenia świata zjawiskowego, dotarcia do istoty rzeczywistości, do Boga Samego. Owa negacja wynika
z tego zwątpienia, które bierze się z radykalnego odsunięcia rozumu od wiary,
innymi słowy, z negacji możliwości połączenia wiary i rozumu w formie wiary
rozumnej32. Dla Tillicha jednak rozum jest konieczny dla wiary, jest jej wstępnym
warunkiem, zaś „wiara jest aktem, poprzez który rozum sięga ekstatycznie poza
siebie”33. Wiara, która niszczyłaby rozum, to zdaniem Tillicha wiara niszcząca samą
siebie i człowieczeństwo człowieka. Tylko bowiem, jak rozwija swą myśl Tillich,
człowiek posługujący się rozumem posiada możliwość przejawiania ostatecznej
troski, odróżnienia trosk doraźnych od trosk ostatecznych, wreszcie zrozumienia
absolutnego charakteru imperatywu etycznego oraz doświadczenia obecności tego,
co święte34. Z kolei to, co święte, dotknięte w ekstazie spotkania na tle różnych
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społeczności religijnych wkracza w przestrzeń objawienia. Samo zaś objawienie jako
zdarzenie, na którym opiera się ostateczny cel osoby i wspólnoty, często diametralnie
przemienia obecną sytuację pojedynczego człowieka i wspólnoty w obrębie religii
i kultury. Co więcej, takie doświadczenie nie stwarza konfliktu pomiędzy wiarą
a rozumem, przeciwnie, istniejące konflikty zostają zniesione, a miejsce alienacji
zajmuje pojednanie35. Ponadto po tym jak Tillich odrzucił deformację sensu wiary –
polegającą na tym, że wiarę traktowano jako niższy rodzaj poznania przyjęty tylko
dlatego, że boski autorytet gwarantował jego prawdziwość – usunął w ten sposób
jedną z najczęstszych przyczyn konfliktów wiary i poznania.
I tak w odniesieniu do naukowego poznawania zastanej rzeczywistości Tillich
wybiera dwupłaszczyznowe podejście do nauki i wiary. Jego zdaniem „prawda
twierdzenia naukowego polega na adekwatności opisu praw strukturalnych rządzących rzeczywistością oraz na weryfikacji tegoż opisu na podstawie serii eksperymentów”36. Jednocześnie filozof zauważa, że konflikty powstają wtedy, kiedy jedna
płaszczyzna zachodzi na drugą. Jeśli nauka zapomni o nieabsolutnym charakterze
swoich twierdzeń na temat prawdy, przesuwa się ona do płaszczyzny wiary, wyrażając
ostateczne twierdzenia. Podobnie, jeśli wiara usiłuje wysuwać naukowe twierdzenia
w imię swojego ostatecznego celu, przesuwa się ona do płaszczyzny nauki, używając
podstaw, które nie są zgodne z naukową sprawdzalnością. „Nauka nie ma prawa
ani możliwości ingerowania w wiarę, wiara zaś nie jest władna ingerować w naukę.
Jeden wymiar sensu nie może ingerować w inny jego wymiar”37. Tym samym nauka
może się spierać tylko z nauką, z nią może wejść w konflikt, a wiara tylko z wiarą.
Nauka pozostająca nauką nie może wejść w konflikt z wiarą, która pozostaje wiarą,
oznajmi Tillich.
Poszukując prawdy wiary, Tillich idzie jeszcze dalej, to znaczy w kierunku
porównania prawdy wiary z prawdą historyczną. Już na wstępie swych dociekań
stwierdza, że historyczna prawda różni się od prawdy naukowej tym, że historia nie
może być poddana powtarzalnym eksperymentom, które wciąż można poddawać
sprawdzianowi38. Jednak tak jak nauka, historia prezentuje prawdę opartą na faktach,
gdzie fakty muszą być podparte dokumentami i świadectwami różnych osób. Otóż
wiara nie może zapewnić czy gwarantować takiej prawdy, to znaczy opartej na fak35
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tach. Ale ponieważ historia zawiera interpretację faktów oraz ich opis, historyczna
prawda i prawda wiary splatają się ze sobą. Przy czym należy mieć na uwadze to,
że interpretowanie faktów jest z reguły odmienne od oparcia wiary na historii, jako
że historia jedynie aproksymuje prawdę – pomimo iż dąży ona do ustalenia stanu
faktycznego. Natomiast to, co może stwierdzić taka prawda, związane jest z tym, że
coś związane z ostatecznym celem wydarzyło się w historii. Pomimo tego wiara nie
powinna przechodzić od twierdzeń wiary do twierdzeń natury historycznej. Bowiem
przeświadczenie wiary opiera się na egzystencjalnej przemianie, nie zaś historycznej
czy historiozoficznym namyśle. Tak jak w przypadku wiary i nauki, twierdzenia
dotyczące prawdy w wierze i historii nie przenikają się nawzajem, jeśli historia nie
wyraża twierdzeń ostatecznych, a wiara historycznych. „Wiara jednak może i powinna interpretować znaczenie faktów z perspektywy ostatecznej troski człowieka.
W ten sposób przenosi ona prawdę historyczną w wymiar prawdy wiary”39.
Zwracając się w kierunku prawdy filozoficznej, Tillich zaznacza, że zarówno
pytania, jak i pierwszeństwo niektórych odpowiedzi udzielanych przez filozofów
wyraźnie wskazuje na stan troski ostatecznej. Istotnie ważne filozofie, punkty
widzenia są nie tylko intelektualnie uzasadnione, lecz przejawiają najżarliwszą
troskę o zrozumienie sensu przedstawianych w nich przejawów tego, co ostateczne40. Pomimo tego stwierdzenia Tillich dokonuje rozróżnia prawdy wiary i prawdy
filozofii. Otóż twierdzi on, że filozofia jest bardziej bezstronna, wyrażając swoje
rozumienie tego, co jest, w pojęciach, podczas gdy wiara jest bardziej osobistym
wyrazem troski o sens tego, co ostateczne dla wierzącego. „Stosunek filozoficzny
wyraża się zasadniczo w obiektywnym opisie podstawowej struktury przejawiania
się tego, co ostateczne. Stosunek wiary polega zasadniczo na daniu świadectwa wyrażającego troskę osoby wierzącej o sens tego, co ostateczne”41. Jak łatwo zauważyć,
podział ten, to znaczy na obiektywne i subiektywne uchwycenie tego, co ostateczne,
działa tylko teoretycznie, ponieważ to ta sama osoba angażuje się w obydwa przedsięwzięcia, filozof i człowiek. Ponadto wszyscy ludzie, łącznie z filozofami, mają
ostateczny cel i wszyscy wierzący potrafią myśleć, często poszukując pojęciowego
zrozumienia. To połączenie myśliciel dostrzega w całej historii filozofii i teologii.
W rzeczywistości Tillich przyznaje, że podobne połączenie może się pojawić w nauce
i historii, ponieważ naukowcy i historycy również mają ostateczne cele i dość często
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angażują się w dyskusje natury filozoficznej. Filozofia bowiem podejmuje i rozwija
ten obszar ludzkiej myśli i pasji, który stanowi najintymniejszy rdzeń człowieka jako
istoty poszukującej ostatecznego sensu – troski. Filozofując, człowiek wprawdzie
porządkuje zastaną rzeczywistość, jednak żadna z filozoficznych odpowiedzi nie
jest w stanie dostarczyć mu ostatecznej odpowiedzi. Każdy filozof bez względu na
to, czy ma odwagę się do tego przyznać, czy nie, ograniczony jest zarówno wybraną
perspektywą badawczą, jak i swoją egzystencją. Z tego też powodu Tillich opowiada
się za połączeniem filozoficznej prawdy z prawdą wiary, bowiem jak mówi – przywoływany tu po raz trzeci – bliski mu mentalnie myśliciel Kierkegaard, wiara jest
bytem i jak wierzysz, taki też jesteś. W filozoficznej prawdzie bytu tkwi więc prawda
wiary, a w prawdzie wiary można odnaleźć prawdę filozoficzną. I co ważne, obie te
prawdy nie mają władzy jedna nad drugą.

Miłość wiary – zamykająca konkluzja
Podsumowując moje analizy poświęcone istocie wiary, chcę po raz ostatni wskazać
na pewne dość istotne i zamykające całość rozróżnienie, którego dokonuje sam
Tillich. A mianowicie, na prawdę po subiektywnej i obiektywnej stronie wiary. I tak
subiektywnie wiara jest autentyczna, jeśli nadaje adekwatny wyraz trosce ostatecznej. Z kolei obiektywnie wiara jest prawdziwa, jeśli jej treść jest rzeczywiście tą
ostateczną42. Przy czym adekwatność, prawdziwość wyrazu Tillich pojmuje jako
możność wyrażenia troski ostatecznej w taki sposób, że niejako zmusza ona do
działania, do kreacji wspólnoty poprzez miłość. Tym, co ową możliwość uzdatnia,
są żywe symbole. Niestety symbole będące niegdyś dla wielu ludzi wyrazem prawdy
wiary uległy dziś zdewaluowaniu, stając się jedynie jej przypomnieniem. Dlatego
wiarę powinny na nowo cechować żywotność, pasja, zaufanie, świadomość życia
w Bogu, o której mówił Apostoł Narodów. „I już nie ja żyję, lecz żyje we mnie
Chrystus”43. Zanim jednak to się stanie, zanim człowiek przyjmie, że Jezus nie
tyle, że symbolizuje Chrystusa, co Nim jest, niejednokrotnie zwątpi – jednak tylko
mężna odwaga dopuszcza ryzyko zawodu. „Nawet jeśli wiarę w to, że Jezus jest
Chrystusem, wyraża się w sposób dobitny i zdecydowany, nie zmienia to faktu,
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że takie wyznanie wiary wpisane jest w męstwo i ryzyko”44. Szczęśliwie jednak
akt wiary jest działaniem, praktyką, uzewnętrznieniem, dzięki czemu wiąże się on
nierozerwalnie z miłością, która nie tyle, że jest również działaniem, co sposobem
intymnego poznawania. Mówiąc wprost, miłość nie jest odseparowana od wiary,
raczej sama należy do ostatecznego celu, troski ostatecznej. Miłość nie zniekształca
wiary, przeciwnie, prowadzi do tego, by pojednać to, co zostało rozdzielone, by wciąż
na nowo tworzyć wspólnotę. Ta zaś prowadzi do spotkania ludzi, do tolerancji, do
wewnętrznej i zewnętrznej przemiany, kreowania na sposób ludzki polityki, spraw
ludzkich, wreszcie do kulturowej i religijnej otwartości, która jak nietrudno dostrzec,
wciąż potrzebna jest nie tylko Europie, ale i całemu światu.

PAUL TILLICH – COURAGE OF FAITH IN THE AGE OF DOUBT
Summary
Keywords: burden of faith, concern of faith, certainty of faith, difficulties of faith, dynamic of
faith, types of faith, contrasts of faith, love of faith; ontological and existential ground
of faith, reason and faith, history and faith, philosophy and faith, politics and faith,
culture and faith, religious tolerance, men’s existence
In this article the author considers the problem of faith which is also integrally combined
with men’s existence. Hence the aim of this paper is an attempt to answer the following
questions: What is faith? What is its essence? What are its main types, manifestations and
functions? In what relations is faith engaged? What is faith for the given individual? Thereby the paper reveals increasing misunderstanding of faith, its distortions and wrong definitions. „Saving” faith, the author, following Tillich, says about ontological and existential
ground of faith. He presents almost all functions of men’s being, spiritual and mundane
ones. He proves that faith owes its existence to the fact of tragic alienation of a man in reference to his real being. He traces the paths of reason and faith, science and faith, history and
faith, philosophy and faith. He distinguishes truth lying on the subjective and objective side
of faith. Finally, the paper demonstrates great usefulness of faith itself for understanding
and interpretation of issues connected with politics, culture and religious tolerance which
Europe, and the whole world, needs so badly.
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Daniel Guérin o Róży Luksemburg
i spontaniczności rewolucyjnej

W 1971 roku ukazała się książka Daniela Guérin Rosa Luxemburg et la spontanéité
révolutionnaire1. Dla wszystkich badaczy, historyków teorii i ruchów społecznych
praca ta – choć niewielka – ma znaczenie istotne z dwóch co najmniej powodów.
Pierwszy to bez wątpienia osoba autora: Daniel Guérin to postać we francuskim
marksizmie, anarchizmie i teorii oraz ruchu socjalistycznym i emancypacyjnym
wybitna i niezwykła. Drugi powód to miejsce i czas powstania rozprawy: Francja
i Paryż początku lat siedemdziesiątych, kiedy to, jak pokazuje lektura pracy Guérina,
nie opadł jeszcze do końca dym wielkiej rewolty z maja 1968 roku, doświadczenia
pozostały żywe, a debata nad nimi gorąca. Strukturę i treść pracy określiły zatem
w znacznej mierze historyczne – społeczne i polityczne okoliczności, a w zamierzeniu autora rozprawa o Róży Luksemburg jest częścią lub może wprowadzeniem

1
D. Guérin, Rosa Luxemburg et la spontanéité révolutionnaire, Questions d’histoire, Collection
dirigée par Marc Ferro, Flammarion 1971.
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do takiej debaty2. Wydaje się więc, że warto powrócić do spraw poruszanych przez
Guérina, warto także na wstępie przypomnieć samego autora Róży Luksemburg
i rewolucyjnej spontaniczności.
Daniel Guérin (1904–1988), syn bogatego kolekcjonera i krytyka sztuki, absolwent nauk politycznych, karierę rozpoczął od prób literackich. Poglądy i postawa
młodego autora kształtują się pod wpływem lektury Proudhona, Marksa i Sorela,
dojrzewają zaś w licznych podróżach. Pierwsze podróże: do Indochin i Libanu skupiają uwagę i zainteresowania Guérina na kwestiach wyzysku kolonialnego – sprawy
te będą mu zawsze bliskie. Kolejna podróż – wyprawa rowerowa przez Niemcy
w roku 1933 – zaowocuje napisaniem kilku rozpraw poświęconych niemieckiemu
faszyzmowi. Wielokrotnie wznawiana i tłumaczona na kilka języków praca Fascisme
et grand capital. Italie-Allemagne z roku 1933, poświęcona ekonomii wojny w czasach pokoju, do dziś uznawana jest za bardzo wartościową i wznawiana. W latach
trzydziestych Daniel Guérin współpracuje i działa w organizacjach politycznych
radykalnej lewicy, dołącza do Gauche Révolutionnaire Marceau Piverta, gdzie spotyka Simone Weil, później tworzy Parti socialiste ouvrier et paysan – w tym okresie
nawiązuje korespondencję z Trockim – następnie współpracuje z Lutte Ouvrière
i IV Międzynarodówką. Druga wojna światowa to początkowo pobyt w obozie dla
internowanych w Norwegii, po powrocie do Francji zaś działalność w podziemnym
ruchu trockistowskim. Tuż po wojnie Guérin wyjeżdża do USA, gdzie podejmuje
i opracowuje zagadnienia i pisze prace poświęcone amerykańskiemu ruchowi
robotniczemu oraz kwestiom dyskryminacji rasowej. Powtórny pobyt w Ameryce
udaremniły w roku 1950 amerykańskie władze, odmawiając wizy autorowi oskarżonemu o sympatie i poglądy trockistowskie oraz anarchistyczne (do USA Guérin
powrócił dopiero w roku 1973). W kolejnych latach, między innymi pod wpływem
lektury Bakunina, Daniel Guérin oddala się od marksizmu i zbliża do anarchizmu
Charakterystyczną cechą a jednocześnie zaletą pracy (i całej kolekcji) jest zamieszczenie,
oprócz rozprawy podstawowej, bogatego zbioru tekstów uzupełniających. Zbiór ten składa się z trzech
części. Pierwsza to dokumenty źródłowe, to znaczy fragmenty ważnych – z punktu widzenia autora
pracy – wypowiedzi Róży Luksemburg oraz innych autorów podejmujących problem rewolucyjnej
spontaniczności w tamtym czasie. Druga zawiera controverses anciennes: tu zamieszczone są krótkie
wypowiedzi między innymi Frölicha, Gramsciego, Lukácsa i Trockiego poświęcone tytułowej problematyce. Trzecia wreszcie to controverses récentes. W tej aktualnej debacie biorą udział między
innymi Bensaïd, Cohn-Bendit, Desanti, Lefort, Mandel. Grono uczestników jest liczne, spór dotyczy
przede wszystkim relacji pomiędzy „świadomością” a „spontanicznością”. I choć trudno wnioskować,
w jakim stopniu dobór uczestników debaty jest „reprezentatywny” dla całej dyskusji, która toczyła się
w tamtym czasie we Francji, nie ulega wątpliwości, że sprawa ta była w ówczesnym ruchu i dyskursie
społecznym istotna i sporna, podobnie jak stanowisko i koncepcja Róży Luksemburg.
2
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bądź, jak twierdzą niektórzy, usiłuje połączyć marksizm i anarchizm w jednej spójnej
doktrynie. W latach sześćdziesiątych powstaje jego najważniejsza i najgłośniejsza
praca: Ni Dieu ni maître. Histoire et anthologie de l’anarchie (1965). W tym samym
roku wychodzi L’Anarchie. De la doctrine à l’action. Dzieła te czynią Guérina czołowym teoretykiem współczesnego anarchizmu (komunizmu anarchistycznego – jak
sam często określa). Wyborom teoretycznym towarzyszą także decyzje polityczne:
akces do anarchistycznych organizacji politycznych i pracowniczych. Ostatnia – lecz
wcale nie najmniej ważna sprawa – to działalność Guérina przeciwko dyskryminacji
seksualnej, walka o prawa seksualnych mniejszości. Krytykę dyskryminacji autor
podejmował już w latach pięćdziesiątych, przed publicznym ujawnieniem swego
biseksualizmu, co nastąpiło w roku 1965. Daniel Guérin krytykował niechętną mniejszościom seksualnym postawę francuskiej lewicy, wręcz homofobię lewicowych
partii i organizacji, obnażał i piętnował obyczajowy regres. W maju 1968 roku zajął
stanowisko przychylne wobec ruchu emancypacyjnego, podkreślając szczególnie
znaczenie emancypacji seksualnej. W latach późniejszych działał w ruchu LGBT,
wydał również ważną pracę Homosexualité et révolution (1983). W związku ze swą
pionierską postawą nazywany jest we Francji „dziadkiem ruchu gejowskiego”.
Rozprawa Róża Luksemburg i spontaniczność rewolucyjna powstaje więc w czasie, gdy jej autor jest już dojrzałym teoretykiem o wyraźnie anarchistycznej orientacji
i ustalonej renomie. Spojrzenie na twórczość Róży Luksemburg z takiej właśnie perspektywy może być interesujące, zwłaszcza dla polskiego badacza, wykracza bowiem
poza ustalony w bliższej nam tradycji schemat klasyczny opozycji luksemburgizmu
i leninizmu. Czy „okiem anarchisty” dojrzeć można w koncepcji Luksemburg coś
nowego i istotnego? Odpowiedzi udziela poświęcona Róży Luksemburg praca.
W swej książce o Róży Luksemburg Daniel Guérin podejmuje zasadniczo trzy
istotne kwestie, poświęcając każdej z nich odrębną część.
Pierwsza sprawa to wzajemny stosunek pomiędzy spontanicznością a świadomością ruchów masowych, mówiąc zaś innymi słowy, relacja pomiędzy żywiołowymi ruchami a organizacją związkową i polityczną, pomiędzy masami a świadomą
elitą w teorii i ruchu lewicowym.
Druga kwestia to problem strajku masowego i anarchistycznego strajku powszechnego. Autor prezentuje tu i analizuje dyskusje, kontrowersje i ostre podziały
w ruchu socjalistycznym związane ze sprawą strajku, śledząc ewolucję stanowisk na
tle burzliwych przemian społecznych drugiej połowy XIX i początku XX stulecia.
Trzecia wreszcie sprawa to problem, jak można przypuszczać, dla Guérina
najistotniejszy: chodzi o stosunek Róży Luksemburg do anarchizmu, o związek bez-
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pośredni, otwarty, jednoznacznie prezentowany, ale także ten ukryty, „obiektywny”,
a jednocześnie, jak wydaje się sądzić autor monografii, ważniejszy. Chodzi również
o ewolucję tego stosunku, jej przebieg i przyczyny. Tej ostatniej sprawie – relacji
pomiędzy luksemburgizmem a anarchizmem – podporządkowany jest w istocie
cały wywód, choć anarchizm „z imienia”, to znaczy jako ważne kryterium czy
punkt odniesienia, w pełnoprawnym zakresie pojawia się dopiero w ostatniej części
pracy. Autor jednak nie ukrywa od początku swoich poglądów, sympatii i antypatii
(byłoby to zresztą niemożliwe i wręcz absurdalne), prezentując stanowisko, które bez
większych zastrzeżeń uznać można w obrębie anarchizmu za „klasyczne”.
Całą zatem pracę zaliczyć można by do gatunku historycznego, ponieważ to
historii ruchu socjalistycznego, w mniejszym zaś znacznie stopniu teorii społecznej
poświęcona jest rozprawa Guérina. W tej samej dziedzinie lokuje się też zasadnicze
pytanie o stanowisko Róży Luksemburg i jej stosunek do anarchizmu. Ale nie do
tego sprowadza się intencja autora. Nie chce on być kronikarzem ani historykiem,
ani nawet jedynie komentatorem wydarzeń współczesnych, lecz ich aktywnym
uczestnikiem, zgodnie zresztą z całym życiowym wyborem. Problemy, które stawia
w swej pracy, mają więc przede wszystkim sens i charakter praktyczny, ich ujęcie
i rozwiązania wyznaczane są przez praktykę, nie teorię.
„Spontaniczność jest dziś na porządku dnia, by nie rzec, co mogłoby mieć sens
pejoratywny, że jest właśnie w modzie” – rozpoczyna Daniel Guérin3. Modę tę wywołały
oczywiście niedawne wydarzenia polityczne i społeczne we Francji, będące prawdziwym
„huraganem”, który zachwiał podstawami mieszczańskiego państwa i społeczeństwa.
Rewolucyjny wybuch, spontaniczny i dlatego właśnie tak potężny i skuteczny, ujawnił
jednak szybko swe ograniczenia i braki, wielka siła przeobraziła się w niemoc. Ten
właśnie proces, i rozczarowanie – dodajmy, stał się punktem wyjścia rozważań autora
Róży Luksemburg… We wprowadzeniu do książki Guérin pisze, że wydarzenia maja
1968 roku w naturalny sposób skierowały zainteresowanie badaczy na dzieło tej „wybitnej rewolucyjnej teoretyczki”, ponieważ nikt właściwie prócz niej nie zajmował się
tą sprawą. Już na wstępie Daniel Guérin jednak zaznacza, że Luksemburg nie badała
„natury” ruchów masowych, lecz raczej ich następstwa. Jest to uwaga wnikliwa i zgodna
z opinią innych badaczy4, zaś jej konsekwencją są próby określenia przez autora tejże
„natury”. Uwagi Guérina mają w znacznej mierze intuicyjny charakter (nieprzypadkowo
zamieszczone są we wprowadzeniu), są jednak interesujące i warte przytoczenia.
3
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Charakterystyczny i jednocześnie malowniczy jest opis ruchów masowych
w kategoriach sił natury czy żywiołów. A mają one w przekonaniu autora taki charakter: „jak wszystkie zjawiska natury, podstawowe, jak głód lub popęd seksualny,
siła, której napędem i źródłowym impulsem jest instynkt zachowania gatunku,
potrzeba przetrwania i bodźce interesów materialnych”5. Mają te ruchy swe własne
mechanizmy i prawa, mają swe cele, choć początkowo są nieświadome i „głuche”,
i zupełnie odmienne od ruchów politycznych, czego zazwyczaj nie dostrzegają
politycy.
Podczas rewolucji – stwierdza Daniel Guérin (dodajmy w tym miejscu, że był
on także historykiem i autorem prac o rewolucji francuskiej) – łączą się dwa rodzaje
sił społecznych o zupełnie różnej naturze i języku. Pierwszy z nich to wszystkie
siły, które dążą do wyraźnie sprecyzowanych celów politycznych, świadome i zorganizowane. Drugi można by określić jako „pospolite ruszenie”, przede wszystkim
z uwagi na zróżnicowany i zmienny skład społeczny, a także przyczyny podjęcia
walki, jak przykładowo: drożyzna w mieście, obniżka płacy roboczej, głód, podniesienie podatków, na wsi zaś czynszów czy feudalnych świadczeń. To pospolite
ruszenie z racji braku własnego języka przyswaja sobie często terminologię i hasła
„zorganizowanych”, ale jak stwierdza Guérin, obydwa ruchy, choć czasowo złączone, zazwyczaj nie pójdą wspólną drogą. Zgoda jest krucha, a połączenie nietrwałe,
o czym bardzo boleśnie przekonują się z dnia na dzień politycy: „I polityk, który
jeszcze wczoraj mobilizował sto tysięcy ludzi, dziś gestykuluje w próżni, nie robiąc
wrażenia na nikim”6, a ruch masowy nie jest już do niczyjej dyspozycji.
W komentarzu o wyraźnie już anarchistycznym charakterze czytamy, że ludzie
pracy nauczeni wielowiekową praktyką słusznie nie ufają politykom, że byli wielokrotnie przez nich zdradzeni i oszukani. Jednak nie oznacza to aprobaty i ostatecznego uprawomocnienia mas i ich rewolucyjnej spontaniczności. Stanowisko Guérina
jest nawet ostrożniejsze, niż poglądy Róży Luksemburg. Oto masy robotnicze
przytłoczone pracą, manipulowane i oszukiwane przez klasowe media nie są w stanie
w swej walce wykroczyć czy wznieść się ponad postulaty poprawy materialnych
warunków pracy i życia. Nie są w stanie określić celów obiektywnych walki, nie
tworzą polityki. Ich walka jest więc „syzyfową pracą bez końca”, stwierdza autor,
tak jak wszelkie dążenia do zmian jedynie „ilościowych”. Ale masy nie stanowią
monolitu. Istnieje – pisze Guérin – oświecona proletariacka mniejszość, robotnicza
5
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elita, wykształcona i świadoma, zdolna do wykroczenia poza doraźność. Wierzy, iż
od niej właśnie zależy połączenie masowego ruchu i politycznej idei, że będzie ona
przy tym czymś zupełnie innym niż partie, pełnić będzie rolę nauczyciela i doradcy,
nie bezwzględnego dowódcy.
Elita i masy są sobie koniecznie potrzebne, elita bez mas jest niczym, masy bez
elity to jedynie „eksplozja i porażka”. Ale takie połączenie jest rzadkie, jest raczej
historycznym wyjątkiem, niż zasadą. Najczęściej mamy do czynienia ze swoistą „grą
w chowanego”: jest ruch, nie ma elity, co oznacza, że świadomość pozostaje w pełni
pod wpływem panującej ideologii, a żywioł pozostawiony sam sobie wygasa. Bądź
przeciwnie, jest świadoma mniejszość, która jednak bez skutku apeluje do mas. Ten
brak odzewu, uśpienie może mieć różne przyczyny. Guérin pisze tu o zaabsorbowaniu mas „trawieniem okruchów zdobytych na wrogu”7 lub wyczerpaniu na skutek
niedawnych klęsk i represji. Konsekwencje są jednak podobne jak wyżej: elita miota
się i wyczerpuje na próżno, rewolucja upada.
Dla teorii i praktyki rewolucyjnej zatem połączenie mas i elity jest sprawą
podstawową. Za niesłuszne i naznaczone idealizmem uznaje Guérin stanowisko
Gramsciego, który wierzył w ścisłą łączność spontanicznych mas i proletariackiej
polityki i wykluczał ich sprzeczność. „Historia okrutnie to zdementowała” – konkluduje. Kwestia ta była także podstawowa dla Róży Luksemburg. Jej twórczość
i działalność ogniskuje się wokół pytania o wzajemną zależność pomiędzy spontanicznością i świadomością. Sprawa ta, jak wskazywaliśmy, stanowi przedmiot
wnikliwszych rozważań autora omawianej rozprawy.
Daniel Guérin krótko analizuje historię i „karierę” pojęcia spontaniczności
w marksizmie i myśli krytycznej. Wskazuje, że przeniknęło ono do refleksji społecznej z nauk przyrodniczych, że ani Marks, ani Engels nie używali tego terminu,
choć posługiwali się podobnymi określeniami, opisując ruch masowy i robotniczy.
Ważne jest w przekonaniu autora Róży Luksemburg i spontaniczności rewolucyjnej,
że twórcy marksizmu rozróżniają pomiędzy „ruchem proletariackim” a „ruchem
komunistycznym”, to znaczy pomiędzy podstawową aktywnością mas a ich świadomą ekspresją polityczną. Rozróżnienie to ma jednak zalążkową postać. Wyraźniej
obydwa elementy rewolucyjnego procesu odróżnia Trocki, jednak zdaniem Guérina
samo pojęcie spontaniczności do języka politycznego niemieckiej socjaldemokracji
najprawdopodobniej wprowadzili anarchiści. Prekursorzy to Stirner i Proudhon,
zaś główną rolę spełnia Bakunin stwierdzający wprost, że rewolucja to wynik
7
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spontanicznego działania mas, nie jednostek czy organizacji, a szczególnie nie jest
efektem wpływu teorii. Ani Proudhon, ani Bakunin, wbrew temu, co imputują im
przeciwnicy – szczególnie zaś marksiści – nie odrzucali świadomych mniejszości
i nie kwestionowali ich roli8. Z dość ryzykowną swobodą autor podsumowuje, że
początkowo w kwestii spontaniczności nie było różnic pomiędzy marksizmem
a anarchizmem. Zamęt i różnice pojawiły się wraz z wstąpieniem na dziejową arenę
tradycyjnych przeciwników anarchizmu: Kautsky’ego i Lenina – stwierdza.
Niemieccy socjaldemokraci jednoznacznie zaprzeczają, że świadomość socjalistyczna to pochodna masowych ruchów. Jej przesłanką jest nauka, a nosicielami
intelektualiści obcego klasowo pochodzenia. Ruch robotniczy spontanicznie wytwarza jedynie „socjalistyczny instynkt” bądź „potrzebę socjalizmu”, nigdy ideę.
Nieco odmienne, lecz zdaniem Guérina równie szkodliwe stanowisko zajął Lenin.
Nie wchodząc w szczegóły, Lenin idzie nawet dalej niż Kautsky i socjaldemokraci.
Nawet jeśli nie kwestionuje spontanicznej aktywności mas, to jej nie ufa i ostrzega
partię przed podporządkowaniem się żywiołowi. Walka musi być kierowana przez
silną organizację rewolucyjną. I u Kautsky’ego, i u Lenina, choć najczęściej pozostawali w niezgodzie co do innych spraw, ruch spontaniczny nie posiada żadnej autonomicznej sprawczości i nie generuje rewolucyjnej świadomości, jest akceptowany
tylko do pewnego stopnia i pod określonymi warunkami.
Stanowisko Róży Luksemburg nie jest jednoznaczne, a może także konsekwentne, wymaga również interpretacji.
Przede wszystkim autor rozprawy o Róży Luksemburg stwierdza, że jego bohaterka wraca do źródeł tak marksizmu, jak i anarchizmu, choć w przypadku tego
ostatniego czyni to nieświadomie i nawet wbrew sobie, ponieważ jawnie anarchizm
krytykuje. Jak powszechnie wiadomo, Luksemburg przeciwstawia się Kautsky’emu
i Leninowi i „przywraca do życia” pojęcia autoaktywności i spontaniczności mas.
Ruch socjalistyczny wywodzi się i opiera dla niej na ruchu masowym i bezpośrednim. Guérin przyznaje, że Róża Luksemburg akceptuje centralistyczną partię jako
warunek skutecznej walki rewolucyjnej, dodaje jednak, że masową spontaniczność
uznaje za ważniejszą, że odrzuca absolutny prymat władzy centralnej nad masami
i dąży do „dialektycznego powiązania spontaniczności i świadomości”. Jest to
możliwe, ponieważ ślepota mas jest nabyta i czasowa, nieświadomość odchodzi
w przeszłość i w rewolucyjnym procesie kształtuje się nowe świadome zbiorowe
„ja” proletariatu. „Zewnętrzna” elita nie jest tu potrzebna, mieszczański podział na
8
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przywódców i podwładnych zanika. Stanowisko swoje – pokazuje Daniel Guérin –
Luksemburg opiera na historycznej, a przede wszystkim aktualnej analizie rewolucji
i ruchów masowych.
Wrażliwy na wszystko, co poglądy Róży Luksemburg odróżnia od „socjalistycznego mainstreamu”, Guérin pisze: „Głęboka intuicja, z którą ujmowała ruch
podstawowy, spontaniczny mas, sposób, w jaki porównywała go do zjawisk natury
to jedna z najbardziej oryginalnych cech tej niezwykłej osobowości, co jednocześnie
sytuowało ją na uboczu głównych nurtów marksizmu”9. Podkreśla także jej ton liryczny i epicki, odwagę i niezwykłość „żywiołowych”, zwłaszcza „morskich” metafor
w opisie mas i masowych ruchów. Przywołuje opinie o mistycznej wręcz wierze
autorki Strajku masowego w masy wywodzącej się podobno ze swoistego panteizmu
– wiary we wspólnotę wszystkiego, co żywe, i zwycięstwo ostateczne życia10.
Przyjmowano to jednak z rezerwą – podsumowuje autor monografii. Uznawano
niesłusznie za naruszenie zasad marksistowskiego determinizmu, za wyraz idealizmu. Najgorzej jednak została odebrana krytyka politycznych elit. Róża Luksemburg
ostro potępiała ich opieszałość i ugodowość, skłonność do legalizmu i brak zaufania
do mas. Krytycyzm Luksemburg pogłębiał się i narastał, szczególnie po rewolucji
z 1905 roku, w której rola socjaldemokracji była jej zdaniem nieznaczna, a stanowisko niesłuszne. Krytyka biurokracji partyjnej i w ogóle niemieckiej socjaldemokracji
uznawanej już wprost za szkodliwą i dla rewolucji niszczycielską nie spotkała się
z uznaniem. Zwyciężył „fanatyzm organizacji”.
A jednak nie można uznać Róży Luksemburg za zwolenniczkę „zupełnej żywiołowości”. Spontaniczność mas nie wyklucza politycznego przywództwa partii
socjaldemokratycznej w tej wizji – powtarza Daniel Guérin. Edukacja mas i ich
organizacja to zadanie partii, bez rewolucyjnej awangardy ruch masowy zamieni
się w chaos i upadnie. Ma również socjaldemokracja ogromne dziejowe zasługi jako
pierwsza trwała organizacja mas pracujących. Cnoty przypisywane socjaldemokracji
porównać można nieomal do „morskiej potęgi” mas. Ideałem byłaby zatem dla Róży
Luksemburg i jej zwolenników harmonijna synteza: energia w masach wyzwalana
i organizowana przez rewolucyjną partię. Ale to tylko marzenie – komentuje Guérin.
W dodatku marzenie, za które Róża Luksemburg zapłaciła nie tylko karierą polityczną, ale także życiem. Poniosła porażkę w walce z partyjnym biurokratyzmem, rewizjonizmem i „parlamentarnym kretynizmem” i ostatecznie zdecydowała o założeniu
9
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nowej partii. Krótkie i tragiczne są powszechnie znane dzieje Ligi Spartakus. Partia
uległa represjom, jej przywódców zamordowano. Czy jednak podążała właściwą
drogą? – zapytuje autor.
Odpowiedź jest trudna, dzieło bowiem zaledwie rozpoczęto. Nasuwa się jednak
wiele wątpliwości. Zamierzenia twórców Spartakusa były bardzo obiecujące, zwłaszcza
program zniesienia całej władzy politycznej, likwidacji biurokratycznych partii i organizacji związkowych oraz przekazania całego zarządzania oddolnie zorganizowanym
masom. Rewolucyjna partia miała pełnić rolę głównie edukacyjną: uczyć masy i przygotowywać je do sprawowania władzy. Ale Spartakus oparł swój program i organizację
na modelu rosyjskim z początku rewolucji, z lat 1917/1918 – podkreśla Guérin. Historia
rewolucji rosyjskiej pokazuje, że rady nie przetrwały długo i że zostały szybko zastąpione przez „drakoński państwowy reżym”. Klasa robotnicza została sprowadzona do
funkcji ozdoby świątecznej – świąt państwowych oczywiście, dyktaturę klasy zastąpiono dyktaturą garstki polityków – przekonuje. Czy zatem marzenia twórców Spartakusa
były w ogóle możliwe do spełnienia? Czy model rosyjski nie był od początku obciążony
swego rodzaju „grzechem pierworodnym” i nie musiał się wyrodzić? Wydaje się, że
opinia Guérina w tej sprawie jest dość pesymistyczna. Pesymizm wynika nie tyle z oceny planów, zamierzeń i możliwości twórców rewolucyjnej partii i Róży Luksemburg,
co z oceny samej politycznej rzeczywistości: Spartakus upadł, jego „marzycielscy”
przywódcy zginęli, na gruzach zaś powstał twór zasadniczo i wybitnie Guérinowi
niemiły – „służalcza wobec Kremla” partia komunistyczna.
Wywód autora Róży Luksemburg i spontaniczności rewolucyjnej zmierza
w raczej przewidywalnym kierunku: rewolucyjny projekt (przynajmniej w znacznej
mierze) Róży Luksemburg poniósł klęskę ze względu na niezdolność i niemożność
prawdziwego zerwania z coraz bardziej zbiurokratyzowanym reformistycznym
i legalistycznym ruchem socjaldemokratycznym oraz kostniejącym w ortodoksję
marksizmem – opinię taką autor wprost przedstawi w zakończeniu. Nieco wcześniej
ukazuje się Różę Luksemburg jako działaczkę i autorkę rozdartą i walczącą nie tylko
ze swym politycznym otoczeniem, ale w jakimś głębszym sensie również z sobą
samą. Przedmiotem tej walki jest sprawa strajku masowego skupiająca podstawowe
kwestie polityczne (i doktrynalne) ruchu rewolucyjnego swego czasu.
Na wstępie warto przypomnieć, że w samym ruchu socjalistycznym już od
końca XIX wieku toczył się spór o strajk. Socjaldemokraci – pisze Guérin – doceniali
znaczenie strajku masowego o politycznym charakterze i celach, starając się jednak
odróżniać taki strajk od anarchistycznego strajku powszechnego stanowiącego
wskutek pełnej mobilizacji mas swoistą dziejową cezurę i narzędzie radykalnej
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przemiany społecznego świata. Do strajku masowego socjaldemokraci podchodzili
jednak z ostrożnością i zastrzeżeniami, przede wszystkim chodziło o wcześniejszą
organizację i edukację mas oraz obawy przed „dzikimi” i niszczycielskimi zamieszkami. Nie wszyscy jednak zajmowali takie stanowisko. Róża Luksemburg popiera
strajk masowy, choć odróżnia go od strajku powszechnego. Krytykuje przy tym bardzo ostrożną postawę socjaldemokracji i związków zawodowych. Partie niechętne
są strajkom – twierdzi – ponieważ uległy „parlamentarnemu kretynizmowi”, strajki
zagrażają także partyjnym korzyściom czerpanym z legalności. Związki z kolei
obawiają się o swój monopol – strajki to wpływy niezorganizowanych, którym trzeba
byłoby przyznać choć część praw. Nie są też skłonne do opróżniania związkowej kasy.
Przywódcy niemieckiej socjaldemokracji stopniowo zmieniają stanowisko w sprawie
strajku, wycofując lub ograniczając swą wcześniejszą, często warunkową akceptację.
Najlepszym przykładem jest tu ewolucja postawy Kautsky’ego. Stanowisko Róży
Luksemburg zaś radykalizuje się, szczególnie pod wpływem doświadczeń rewolucji z 1905 roku. W pracy Strajk masowy Luksemburg przekonuje, że nie można
oddzielać walki ekonomicznej od politycznej, że strajk masowy łączy oba aspekty
walki. Przychyla się też do „stosowania” strajku z ważnych względów politycznych:
w walce o prawa wyborcze czy wreszcie w sytuacji zagrożenia wojną.
W takich właśnie okolicznościach pojawiają się oskarżenia Róży Luksemburg
o anarchizm, anarchosyndykalizm i wreszcie antymarksizm ze strony przywództwa
socjaldemokracji, szczególnie zaś „nawróconego” Kautsky’ego. Wywód zaś zbliża się tu do kulminacji, to znaczy do pytania o rzeczywisty stosunek pomiędzy
stanowiskiem Luksemburg a anarchizmem, przyczyny relacji oraz jej teoretyczne
i polityczne konsekwencje.
„Anarchizm pozostaje do dziś antypatią socjalistów niemieckich” – rozpoczyna
Daniel Guérin11. Przedstawia także historię tego rozdźwięku, która rozpoczęła się
w czasach I Międzynarodówki od krytyki „dewiacji parlamentarnej” socjaldemokracji przeprowadzonej przez Bakunina. W konsekwencji sporu zwolenników Bakunina
wykluczono z organizacji „pod bardzo słabym pretekstem”. Wydarzenia późniejsze
są znane. Powstanie II Międzynarodówki, już bez anarchistów, do której wstąpili
jednak również niektórzy zwolennicy „wykluczonych”. „Emigracja” marksistów do
Nowego Jorku – „na boczny tor” – jak pisze Guérin. Spory w niemieckiej socjaldemokracji i przenikanie do ruchu zwłaszcza młodych zwolenników anarchizmu przy
jednoczesnym oporze i krytyce aparatu i „starej gwardii”: Liebknechta czy Bebla.
11

Ibidem, s. 65.

Daniel Guérin o Róży Luksemburg i spontaniczności rewolucyjnej

103

Stanowisko Róży Luksemburg w przekonaniu autora monografii wymaga
„czytania podwójnego”. Otwarcie autorka Strajku masowego krytykuje anarchizm
w tonie często szyderczym. Chwali wykluczenie zwolenników Bakunina, anarchizujących zwolenników niemieckiej socjaldemokracji, członków ugrupowania Młodych
potępia i uznaje za chorych na dziecięcą chorobę anarchizmu itd. Ale krytyka nie jest
„aż tak jadowita” – pociesza się Guérin. Ostrzej piętnowani są partyjni reformiści.
Ważniejsze jednak są sprawy konkretne, szczególnie zaś kwestia strajku.
Jak już wiemy, pod wpływem rewolucji z 1905 roku Róża Luksemburg radykalizuje swój pogląd na strajk, przyznając mu zasadnicze rewolucyjne znaczenie.
Rewiduje także – twierdzi autor rozprawy – swój stosunek do anarchistycznego
strajku powszechnego. Ustępstwa dochodzą aż do jawnej aprobaty12. Jednocześnie
otwarcie odżegnuje się od anarchizmu, kierując pod jego adresem wiele niesprawiedliwych oskarżeń i złośliwych porównań. Powołuje się przy tym na klasyków
marksizmu, jakby mieli wieczny monopol na prawdę – utyskuje Guérin. Faktycznie,
słowa „orła rewolucji” są bezlitosne: „Jako poważny kierunek polityczny anarchiści
w ogóle nie istnieją w rewolucji rosyjskiej” – pisze. I dalej:
Jedynie w małym litewskim miasteczku, które cechują szczególnie ciężkie warunki
– pstra mieszanina różnych narodowości wśród robotników, przewaga drobnych
przedsiębiorstw i bardzo zacofany proletariat – mianowicie w Białymstoku wśród
siedmiu czy ośmiu różnych grup rewolucyjnych istnieje również garstka niedowarzonych „anarchistów” szerząca wśród robotników w miarę swych sił dezorientację
i zamieszanie.

A w ogóle to „anarchizm stał się szyldem dla zwykłych złodziei i rabusiów; pod
firmą «anarcho-komunizmu» dokonuje się u osób prywatnych znacznej części owych
niezliczonych kradzieży i rabunków, które jak mętna fala towarzyszą każdemu
okresowi depresji, każdemu chwilowemu odpływowi rewolucji”. Na koniec pojawia
się uwaga, że anarchizm to szyld „kontrrewolucyjnego lumpenproletariatu, który
jak stado rekinów ciągnie za wojennym okrętem rewolucji”, i nadzieja, że kariera
anarchizmu wreszcie się skończyła13.
12
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w zakończeniu artykułu.
13

Ewa Kochan

104

Nie można już chyba powiedzieć więcej. Jednak cała ta krytyka nie uchroniła
Róży Luksemburg od zarzutów właśnie o anarchizm ze strony i związków zawodowych, i partyjnego kierownictwa. I tu potrzebna jest sztuka „podwójnego czytania”.
W opinii Daniela Guérina „złorzeczenie Róży Luksemburg przeciwko anarchizmowi, jej wysiłki by się od niego odróżnić, były w znacznej mierze werbalne, były
wyrazem przebiegłości i środkiem samoobrony”14.
Obiektywnie bowiem rzecz biorąc, trudno zauważyć różnicę pomiędzy wizją
anarchistów a koncepcją Róży Luksemburg w kwestii strajku. Różnicy tej nie
dostrzegają nawet krytycy – dodaje autor – choć opinię tę można bez wątpienia
uznać za dyskusyjną, nawet w świetle zamieszczonej w pracy charakterystyki strajku
powszechnego.
Autor Ni Dieu ni maître przedstawia bliżej historię strajku powszechnego i spór
o jego anarchistyczną interpretację. Za punkt wyjścia uznaje opinię Bakunina wierzącego w „rozlewanie się i łączenie strajków aż do powszechnego kataklizmu, który
nada społeczeństwu nową formę”. Bakunin, uprzedzając zastrzeżenia socjaldemokratów, postawił także pytanie o niezbędną dojrzałość i organizację proletariatu jako
warunek strajku. Ale odpowiedzi udzielił innej. Po pierwsze, sam strajk wymaga już
pewnej świadomości i organizacji, jakiegoś związku i siły kolektywnej. Po drugie
zaś, nowe powiązania i organizacje tworzą się spontanicznie w trakcie masowych
protestów. Guérin nazywa to stanowisko „genialną antycypacją wydarzeń z lat 1905,
1936, 1968” i ubolewa, że Engels tak niesprawiedliwie i niesłusznie je ujął i ocenił.
Mimo jednak niechęci socjalistów idea strajku powszechnego nie przepadła. W różnych okresach i na różne sposoby podejmowały ją organizacje i gremia związkowe,
cieszyła się także – jako „broń własna” – prestiżem wśród robotników. Pomijając
jednak różnice i spory – konkluduje autor – strajk powszechny był zawsze przedsięwzięciem poważnym i jako taki traktowany był przez ważnych uczestników życia
społecznego i politycznego, wbrew szyderstwom socjaldemokratów, a także Róży
Luksemburg, która, jak sądzi Guérin, nie rozumiała rewolucyjnego syndykalizmu,
może ze względu na niemieckie doświadczenia ze związkami zawodowymi, a może
i dlatego, jak sugeruje, że lepiej wychodziła jej krytyka.
Ostatecznie jednak stanowisko bohaterki Guérina jest tu znów niejednoznaczne, a nawet chwiejne. Róża Luksemburg od początku potępia strajk powszechny,
zarówno „socjalny”, jak i „wojenny”, to znaczy użyty jako narzędzie walki przeciw
wojnie, zgodnie z podstawową linią niemieckiej socjaldemokracji. Porównuje strajk
14
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generalny do panaceum i cudownej broni, którą anarchiści chcą stosować w dowolnym momencie, zwłaszcza gdy nie ma żadnych innych środków walki. To przecież
karykatura – podkreśla krytyk. Ale niejako obok tego docenia i dopuszcza strajk
po rewolucji rosyjskiej z 1905 roku, akceptuje strajk powszechny przeciwko wojnie
(w Stuttgarcie w 1907 roku), wierzy w strajk masowy jako narzędzie rewolucji.
I znowu niekonsekwentnie przyłącza się do reformistycznego centrum na kongresie
socjaldemokracji w Kopenhadze, w roku 1910. Coś w rodzaju objawienia – sugeruje
Guérin – przychodzi u kresu działalności i życia Róży Luksemburg, gdy jako „spartakistka” oskarżana jest o anarchizm, jak wcześniej antysystemowa lewica w ramach
partii socjaldemokratycznej. Wtedy to w Listach do Spartakusa napisze: „Beblowi
i jego przyjaciołom udało się wmówić staremu Engelsowi, że niemiecki ruch robotniczy jest zagrożony przez anarchistyczną dewiację”15, co oznaczać ma całkowitą
odmianę stosunku do anarchizmu. Dalsze decyzje i wydarzenia już znamy.
W podsumowaniu Daniel Guérin ocenia zasługi oraz dzieło Róży Luksemburg
i czyni to otwarcie i jasno, kryteria osądu są również oczywiste: chodzi o „odległość”
pomiędzy stanowiskiem Luksemburg a anarchistyczną wizją, a zwłaszcza krytyką.
Zawieszając na razie problem wartości i słuszności takiej oceny, przyznać trzeba,
że ma ona w sobie coś pociągająco prostolinijnego. Przynajmniej w zamierzeniach
i intencjach. Postawa autora monografii po raz kolejny uświadamia, że nie ma krytyki „czystej”, że punkt widzenia jest zawsze czyjś i dla kogoś. W tym przypadku
odpowiedź na to pytanie jest prosta. Sprawa jednak jak zwykle komplikuje się, gdy
przechodzimy do konkretów.
Róża Luksemburg działa chaotycznie, a jej dzieło teoretyczne jest niekonsekwentne i pełne sprzeczności – konkluduje Francuz. Wzloty i upadki, zaś przyczyna
tego stanu w przekonaniu komentatora jest względnie prosta:
miała obawy przed ostatecznym uwolnieniem się spod wpływów środowiska niemieckiej socjaldemokracji, które wybrała do działania i w którym chciała utrzymać
się za wszelką cenę, nieomal do swego końca, mimo wszystkie różnice, które ją od
tego środowiska oddzielały, mimo rozczarowania a nawet obelgi16.

Nie jest to również sprawa wyłącznie „zewnętrzna”, to znaczy kwestia partyjnej dyscypliny czy taktyki. Nawet bowiem po opuszczeniu partii – podkreśla
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Guérin – Luksemburg nie może się wyzwolić od wpojonych jej koncepcji organizacji
i centralizacji władzy politycznej. Była więc „więźniem swej partii politycznej” i to
zadecydowało o wszystkich niedostatkach tej, skądinąd, ciekawej i wartościowej
koncepcji. Uzależnienie takie nie było żadną dziejową koniecznością. Francuski krytyk stara się uzasadnić pogląd, że partyjne powiązania Luksemburg były kwestią jej
wolnego wyboru, że w jakiejś przynajmniej mierze, pomimo krytyki, akceptowała
socjaldemokratyczne (i związkowe) niegodziwości i przywołuje przykład działaczy
bardziej radykalnych niemieckiej rewolucji z roku 1919. „Próbowali oni wcielać
w życie socjalizm, który nie naśladowałby ślepo modelu rosyjskiego – pisze – który
uwzględniałby aktywność i autonomię grup i jednostek”17. W tym jednak przypadku
autor powstrzymuje się od przypomnienia smutnego końca również i tej rewolucji.
Biorąc jednak ogólnie, zło płynie z organizacji, w naszym przypadku jest
nią niemiecka socjaldemokracja. W tym miejscu możemy odwrócić cytowane
wcześniej słowa francuskiego anarchisty: tak jak „anarchizm pozostaje do dziś
antypatią socjalistów niemieckich”, tak i niemiecki socjalizm jest wyraźną antypatią
francuskich anarchistów. Opinia tym bardziej słuszna, że w przekonaniu Guérina,
właśnie krytyka autorytarnej organizacji, to znaczy partii leninowskiej, ale także
socjaldemokratycznego niemieckiego legalizmu, stanowi szczególnie wartościową
część twórczości Luksemburg. Krytyka ta jednak, rzec można, zatrzymała się w pół
drogi. Co prawda Róża Luksemburg podkreślała pierwszeństwo aktywności mas
(analogicznie do anarchistycznego hasła autoaktywności mas), jednak nie udało
się jej stworzyć prawdziwej syntezy pomiędzy świadomością a spontanicznością,
nie opracowała koncepcji rewolucyjnej elity działającej nie wbrew, a na korzyść
proletariatu. I właśnie ten problem – kwestia relacji pomiędzy masami a ich przywództwem – absorbował ją aż do śmierci. W ogóle najciekawsze w całym dorobku
Róży Luksemburg są próby ostatnie, z okresu Ligi Spartakus, gdy usiłowano idee
spontaniczności wcielić w życie. Próby te również zawiodły, a to z uwagi na naśladownictwo wzorów rosyjskich niejako fatalistycznie obciążone konsekwencją
w postaci stalinowskiej dewiacji.
Do zasług zalicza także Daniel Guérin Róży Luksemburg koncepcję strajku
masowego jako narzędzia walki klasy robotniczej, podkreślając podobieństwo tej idei
do anarchistycznej koncepcji strajku powszechnego. Pokrewieństwo z anarchizmem
oczywiście nobilituje, nawet jeśli pojawia się „wbrew woli”. „Ale złośliwa krytyka
tej wielkiej bojowniczki, zbyt często przesadna i niesprawiedliwa, skierowana prze17
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ciwko rewolucyjnemu syndykalizmowi i anarchizmowi trącąc socjaldemokratyczną
stęchlizną rzuca cień na jej dorobek i ogranicza jego znaczenie”18.
Wiele się można od Róży Luksemburg nauczyć, nie można jednak akceptować
jej propozycji bezkrytycznie. Stosowny jest umiar – postuluje autor monografii: „ani
umniejszać, ani wynosić pod obłoki”. Istotne są także konkretne nauki, praktyczne
i polityczne wnioski płynące z „luksemburgizmu”.
Tu zacząć należy od uczciwego stwierdzenia, że podstawowy zdaniem Guérina
problem Róży Luksemburg, to znaczy kwestia relacji pomiędzy „świadomością”
a „spontanicznością”, czyli masami a kierowniczą elitą, nie został do dziś w ruchu emancypacyjnym rozwiązany. Autor ma tu na myśli oczywiście rozwiązanie
praktyczne, ale i w teorii nie wydarzyło się nic szczególnego. Są jednak chlubne
wyjątki: „Możliwe, że jedynie anarchiści z tradycji bakuninowskiej i ich hiszpańscy
spadkobiercy z Iberyjskiej Federacji Anarchistycznej (F.A.I.) w mniejszym lub
większym stopniu rozwiązali tajemnicę stosunku pomiędzy masami a awangardą”19.
Chodzi tu o rozwiązania przyjęte w hiszpańskim ruchu związkowym pod wpływem
organizacji anarchistycznych.
Wydarzenia z maja 1968 roku z kolei przyniosły nowe pytania i doświadczenia.
Przede wszystkim – twierdzi Daniel Guérin – elita nie może być złożona z obcych
klasowo intelektualistów, to zawsze kończy się źle. Muszą ją tworzyć wykształceni
i świadomi robotnicy, co zgadza się z poglądami Róży Luksemburg równie krytycznej wobec inteligenckiej elity i postulującej stopniowe jej zastępowanie przez
wyedukowane masy.
Po drugie, ta świadoma mniejszość czy też rewolucyjna elita nie może zorganizować się w partię. Partie w ruchu robotniczym budzą nieufność, mają skłonność
do autorytaryzmu, sekciarstwa, działania tylko w celach wyborczych i innych
wskazywanych wcześniej dewiacji. Na koniec zaś anarchista francuski wyraża
nadzieję, że francuska klasa robotnicza, szczególnie zaś najmłodsze jej „skrzydła”,
jest dość dojrzała, by odnaleźć własne skuteczne sposoby walki. Przy okazji obrywa
się francuskim „majowym” intelektualistom. Jeśli „goszyzm” ma przetrwać, jeśli nie
chce zmienić się w przemijającą modę (co już zresztą się dzieje), musi powrócić do
mas, świadomość zawsze identyfikować się musi ze spontanicznością.
Krótki komentarz do rozprawy Róża Luksemburg i spontaniczność rewolucyjna
Daniela Guérina rozpoczniemy od tezy ogólnej: obraz koncepcji i postawy Róży
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Luksemburg widziany okiem teoretyka i historyka francuskiego anarchizmu wydaje
się być ograniczony, a nawet zniekształcony. Stanowisko autora, choć jak wskazywaliśmy, szczere i otwarte, jest nazbyt już stronnicze, wręcz jednowymiarowe,
pozbawione przy tym dziejowego samokrytycyzmu, co sprawia, że pracę uznać
należy raczej za narzędzie politycznej walki, niż rzetelny przyczynek historyczny.
Być może zresztą sprzeciw wobec dość powszechnego „wynoszenia pod obłoki”
autorki Strajku masowego przez teoretyków francuskiej (i nie tylko) majowej lewicy
był poważniejszym, niż się wydaje, motywem powstania rozprawy.
W uzasadnieniu rozpocznijmy od tego, że autor dość swobodnie odnosi się do
analizowanych poglądów i stanowisk czy to adwersarzy, czy też autorów cenionych
i choćby częściowo uznawanych. Jest tak w przypadku Marksa (rzadziej mniej
lubianego Engelsa). Skłonny jest przyjmować, że pomiędzy anarchizmem i marksizmem początkowo nie było różnicy, gdy zaś nie sposób pominąć kontrowersje20,
odrzuca „świętość i nienaruszalność” klasyków, wskazuje na różne „przypadkowe”
i „ludzkie” okoliczności rozdźwięku lub wprost mówi o błędach. Postawa taka – bez
rzetelnej analizy przedmiotu sporu – nosi znamiona politycznej kazuistyki.
Pisząc o najważniejszych krytykach i przeciwnikach – Kautsky’m i Leninie
– upraszcza ich poglądy nieomal do karykatury, choć uprzednio gorzko wyrzucał
krytykom anarchizmu skłonność do uproszczeń. Krytyka niemieckiej socjaldemokracji ma charakter wyjątkowo przesadny. Bez ogólnej przynajmniej znajomości
powszechnej historii politycznej na podstawie lektury pracy Guérina można by
przypuścić, że już nic gorszego niż socjaldemokracja nie tylko niemieckiemu,
ale i powszechnemu ruchowi społecznemu przytrafić się nie mogło. Stosunek do
anarchizmu jest z kolei bezkrytyczny – dobry przykład stanowią cytowane już
wypowiedzi Róży Luksemburg o sytuacji w rewolucyjnej Rosji. Uwagi te Guérin
po prostu uznaje za bezzasadne kalumnie.
Charakterystyka i ocena dzieła i postawy Róży Luksemburg nosi znamiona
podobnej powierzchowności i wybiórczości. Oczywiście, autor ma święte prawo
wyboru analizowanego materiału: praca o spontaniczności rewolucyjnej nie może
wykraczać poza założone ramy. Ale sporą przesadą jest całkowite przemilczenie pozostałych, przez wielu uznanych za podstawowe części dorobku Róży Luksemburg,
takich jak teoria ekonomiczna czy koncepcje narodu, szczególnie, gdy dokonuje się
Warto w tym miejscu przypomnieć jedną z pierwszych prac w Polsce powojennej poświęconą
anarchizmowi i jego związkom z marksizmem. Jest to książka Hanny Temkinowej: Bakunin i antynomie wolności wydana w serii BSM w roku 1964.
20

Daniel Guérin o Róży Luksemburg i spontaniczności rewolucyjnej

109

„życiowego podsumowania”. Znamiona jakiejś politycznej małostkowości nosi też
opinia, że po pierwsze, wartościowe w tym dorobku jest tylko to, co nosi cechy
podobieństwa do stanowiska aprobowanego przez autora oceny, w dodatku jeszcze
za „znośne” uznaje się stanowisko Luksemburg zajęte tuż przed śmiercią, co w jakiś
sposób przekreśla jej uprzedni, niezwykle przecież bogaty życiowy dorobek.
Dwie kwestie w naszym przekonaniu mają szczególnie istotne znaczenie w ocenie pracy Daniela Guérina. Skupiają one w sobie istotę stosunku autora do bohaterki
jego pracy, wszystkie specyficzne cechy tego stosunku, także poważne ograniczenia.
Pierwsza to problem politycznej strategii i taktyki, a jednocześnie problem
„rzeczywistości”. Nie ulega wątpliwości, że w wielu sprawach stanowisko Róży
Luksemburg ulegało zmianie, że jej poglądy i decyzje polityczne uzależnione
były w znacznym stopniu od politycznych i społecznych okoliczności. Była wszak
Luksemburg czynnym politykiem w bardzo burzliwych czasach. Przykładem takiego „zmiennego problemu” jest problem strajku masowego. Zmienność tę, którą sama
autorka wielokrotnie uzasadnia „podążaniem za rzeczywistością”, Guérin z wyraźną
przesadą uznaje za chwiejność i niekonsekwencję, często myląc polityczną taktykę
ze strategią i w ogóle społeczną teorią. I znów musimy powrócić do strajku. O ile
dla Róży Luksemburg strajk to narzędzie, które może się przyczynić lub umożliwić
osiągnięcie konkretnych celów, o tyle dla anarchistów to sprawa o wiele poważniejsza
zgodnie z przytaczaną już wypowiedzią Bakunina o dziejowym huraganie. Strajk dla
Luksemburg to polityczna rzeczywistość, dla anarchistów zaś coś o wiele więcej –
zasadniczy element, wręcz fundament społecznej wizji. O ile zatem można zmieniać
stanowisko w kwestii taktyki, strategii, narzędzi itd., to już naruszanie fundamentów
uznać trzeba za zdradę. Różnicy tej jednak Guérin nie dostrzega, co może dziwić.
Założył, że strajk masowy Róży Luksemburg to w zasadzie strajk powszechny, a jest
to założenie w naszym przekonaniu niesłuszne. Przytoczmy słowa samej autorki
Strajku masowego pominięte w rozprawie: „Strajk masowy zastosowany został
w Rosji nie po to, aby omijając walkę polityczną klasy robotniczej, a szczególnie
parlamentaryzm, wskoczyć nagłym wypadem teatralnym w rewolucję społeczną,
lecz po to, by stworzyć proletariatowi warunki codziennej walki politycznej, zwłaszcza parlamentarnej”21. I dalej: „W anarchistycznym sposobie myślenia spekulowanie
na «wielką awanturę», rewolucję społeczną, jest tylko cechą zewnętrzną, nieistotną.
Istotne jest tutaj całe abstrakcyjne, ahistoryczne ujmowanie strajku masowego oraz
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w ogóle wszystkich warunków walki proletariackiej”22. Mimo oczywistego podobieństwa chodzi jednak o coś innego. I często właśnie te podobieństwa to przyczyna
całego zamieszania. Podkreślając podobieństwa, czy to w sprawie spontaniczności,
czy też strajku, Guérin pomija decydujące różnice. Gdy zaś różnic już pominąć się
nie da, padają oskarżenia o chwiejność itd. Tego typu praktyka – można ją określić
jako zagospodarowanie historii i jej bohaterów – jest dość powszechna, budzić
jednak może uzasadnione kontrowersje i opór23.
I wreszcie sprawa druga i ostatnia, lecz bynajmniej nie podrzędna, ponieważ
chodzi o tytułową spontaniczność rewolucyjną. Daniel Guérin, jak wskazywaliśmy,
zarzuca Róży Luksemburg, że nie rozwiązała swego podstawowego problemu: relacji
pomiędzy „spontanicznością” a „świadomością”, to znaczy nie stworzyła żadnej
„teorii rewolucyjnej elity”, zadowalając się podkreślaniem ważności każdej ze stron
i konieczności ich „dialektycznego powiązania”. Zasadniczym wyborem, oczywiście
w opinii francuskiego anarchisty najgorszym, było obstawanie przy koncepcji partii
politycznej opartej na modelu socjaldemokracji. Mówiąc najkrócej, „świadomość” to
zawsze dla Luksemburg partia polityczna mimo wszelkie krytyki i próby wykroczenia poza krytykowane schematy. W ramach tak postawionego problemu stanowisko
autorki Strajku masowego wydaje się konsekwentne i „praktyczne”, umożliwia także
w zmieniających się warunkach politycznych uzupełnianie, a nawet definiowanie
od nowa koncepcji mas i idei elity. Oznaczać to może, i taka ewentualność wydaje
się być bardzo prawdopodobna, że żadnej „teorii” w przedstawionej sprawie po
prostu stworzyć się nie da, że pojęcia i dyrektywy mają tu charakter historyczny,
relacyjny i praktyczny. Oczywiście, powtórzmy, w ramach przyjętego schematu
będącego zasadniczo kwestią politycznego wyboru. Guérin schemat jednak odrzuca,
w związku z czym jego wewnętrzna dynamika wydaje się być „chwiejnością” bądź
niekonsekwencją.
Rozważania nasze pragniemy zakończyć w tonie podobnym do autora Róży
Luksemburg i spontaniczności rewolucyjnej. Wiele się z tej pracy można dowiedzieć,
ma ona istotne zalety, przede wszystkim jako wyraz stanowiska historycznego, ale
22

Ibidem, s. 117.

Zwróciła na to uwagę Janina Wojnar-Sujecka, pisząc o „kwestii spontaniczności” w poglądach
R. Luksemburg: „Nie jestem skłonna przypisywać temu poglądowi zbyt dużej wagi w ramach koncepcji R. Luksemburg. Choć winniśmy sobie zdawać sprawę, że także w tej kwestii współczesne nurty
anarchistyczne, próbują sięgać do tradycji wybitnej rewolucjonistki”. J. Wojnar-Sujecka, Świadomość
społeczna a proces historyczny w pisarstwie Róży Luksemburg, „Studia Filozoficzne” 1970, nr 3 (64),
s. 13.
23
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również punkt wyjścia do aktualnej debaty nad ruchami masowymi. Mocnym punktem jest szeroka prezentacja sporów i dyskusji w niemieckiej socjaldemokracji oraz
przypomnienie niełatwej drogi politycznej Róży Luksemburg. Jednak nie sposób
rozprawę Guérina „wynosić pod niebiosa”. Przede wszystkim Róża Luksemburg
zasługuje na charakterystykę i ocenę jako autorka i działaczka niebędąca jedynie
epifenomenem ruchu anarchistycznego, co potwierdzają wszystkie współczesne
oznaki jej roli i znaczenia.

DANIEL GUÉRIN AND ROSA LUKSEMBURG’S CONCEPT OF
REVOLUTIONARY SPONTANEITY
Summary
Keywords: Daniel Guérin, Rosa Luxemburg, spontaneity, consciousness, revolution, strike,
anarchism
The article contains a critical presentation of Daniel Guérin’s work: Rosa Luxemburg and
revolutionary spontaneity publushed in 1971.
Daniel Guérin accuses Rosa Lusemburg of theoretical inconsequence and disorder.
These accusations are presented in the light of critical approach towards Guérin’s narrowminded anarchism and its line.
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Procesy globalizacyjne to doniosłe zjawisko, w którym jedni widzą pozytywne
symptomy postępu i obalenia przestarzałych tradycyjnych form współżycia
społecznego, jak państwo i naród, inni natomiast przestrzegają przed niebezpieczeństwami, jakie ze sobą niosą – unifikacja kulturowa, zagrożenie terroryzmem,
rozpad wspólnotowych międzyludzkich więzi społecznych na rzecz przelotnych
relacji, atomizacja itd. Za ich główne znamię podaje się dominację sektora usług
zastępującego produkcję. Ma to mieć związek z powszechnym dostępem mediów
elektronicznych i możliwością komunikowania się między najdalszymi zakątkami
świata, wykonywaniem wielu zawodów za pomocą i za pośrednictwem internetu.
Tak więc zasadniczo w potocznym dyskursie globalizacja to przede wszystkim
środki masowego przekazu, nieograniczona przestrzennie możliwość komunikacji,
rozprzestrzenienie się kultury masowej. Na pierwszy rzut oka świat komunikacji
globalnej to rzeczywistość pozbawiona podziałów etnicznych, a więc oparta na
powszechnej równości i tolerancji. Co więcej, w związku z szeroko dostępnymi środ-
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kami masowego przekazu i powiązaną z tym egalitaryzacją kultury społeczeństwo
informacyjne jawi się jako pozbawione klasowych antagonizmów oraz nierówności
ekonomicznych. W kontekście zjawiska globalizacji powstaje wiele teorii kosmopolitycznych, jak na przykład nomadyzm polegający na mobilności i stylu życia bez
zakorzenienia oraz dowolnym kształtowaniu tożsamości. Społeczeństwo globalnej
wioski to zatem świat absolutnej swobody oraz wolności od stereotypów, uprzedzeń
i konfliktów, a więc sielanka, istny Raj na Ziemi.
A jednak w tym właśnie całkowicie otwartym, wydawałoby się, społeczeństwie da się zaobserwować odradzanie się w Europie nastrojów nacjonalistycznych, do których dochodzi co jakiś czas na przykład na Węgrzech, w Rosji czy
na Ukrainie. Radykalnie nacjonalistyczne ugrupowania mają silną pozycję we
Francji i w Niemczech, a także w Polsce, ale również w Anglii, jak słynna Partia
Zjednoczonego Królestwa mająca zresztą niemałe poparcie, nie mówiąc już o głośnych ekscesach w Skandynawii. Często zadawane jest współcześnie pytanie, jak to
możliwe, że w świecie zwycięstwa liberalnej demokracji i tak łatwego dostępu do
informacji o jej zdobyczach, a więc postępu cywilizacyjnego, etycznego i kulturowego, jak powszechnie obowiązujące prawa człowieka – najdonioślejsze osiągnięcie
współczesnej cywilizacji, obserwujemy niepokojący wzrost i rozkwit zjawisk nacechowanych nacjonalizmem, szowinizmem i rasizmem.
Świat zglobalizowany ma charakter jednolity, zunifikowany i ponadnarodowy,
a właściwie zdominowany przez kulturę anglojęzyczną czy też angloamerykańską.
Współcześnie to językiem angielskim posługujemy się na arenie międzynarodowej,
języka angielskiego powszechnie się uczymy. Wynika to w dużej mierze z przeszłości Wielkiej Brytanii będącej, jak wiadomo, nie tylko najsilniejszą, ale i najstarszą
potęgą przemysłową, kolonialną i militarną Europy, w której industrialne tradycje
manufakturowego podziału pracy sięgają jeszcze schyłkowej fazy średniowiecza, na
co zwraca uwagę między innymi Włodzimierz Lenin1.
Zapytać w tym miejscu można o źródła tego stanu rzeczy. Powszechna dziś
masowa komunikacja oraz nieograniczona właściwie mobilność informacji są
ściśle powiązane bezpośrednio ze swobodnym, światowym przepływem kapitału.
Co więcej, mogą też bezpośrednio z niego wynikać, stanowiąc dla niego jeden ze
środków i narzędzi funkcjonowania. Środki masowego przekazu i przepływ informacji stanowią dla globalizacji jedynie nadbudowę. Nie umniejszając znaczenia
1
W. Lenin, Podział świata pomiędzy wielkimi mocarstwami, w: idem, Imperializm jako najwyższe stadium kapitalizmu. Szkic popularny, Warszawa 1949, s. 76–77.
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nadbudowy w kształtowaniu się warunków egzystencji i stosunków międzyludzkich,
powiedzieć trzeba, że podłoża i pierwotnych źródeł globalizacji doszukiwać należy
się w czynnikach ekonomicznych i sposobie produkcji. Procesy globalizacyjne nie są
wcale wymysłem XXI wieku. Ich dających się również współcześnie zaobserwować
zalążków dopatruje się Lenin w początkach wieku XX, a nawet jeszcze w połowie
XIX wieku, a Róża Luksemburg już w końcach XVIII wieku.
Procesy globalizacyjne obserwować możemy u zarania kultury europejskiej.
Widać to dobrze na przykładzie Imperium Rzymskiego, które w okresie swej największej świetności zajmowało większą część Europy. Dowodem na to jest szczególnie
zjawisko romanizacji, czyli przyjmowania rzymskich wzorców kulturowych przez
odległe europejskie prowincje i wchodzenia ich w skład Imperium Rzymskiego.
Istnienie opartych na imperializmie ówczesnych globalizacyjnych procesów również potwierdza Lenin: „Polityka kolonialna istniała przed najnowszym stopniem
kapitalizmu, a nawet przed kapitalizmem Rzym oparty na niewolnictwie, uprawiał
politykę kolonialną i urzeczywistniał imperializm”2.
Jeśli idzie o współczesny stan rzeczy, doszukiwać się go można już w wielkich
odkryciach geograficznych. Zwłaszcza biorąc pod uwagę okoliczności odkrycia
Kolumba trafiającego przypadkiem na Amerykę podczas podróży do Indii, późniejszej kolonii brytyjskiej. Odbywane już u zarania renesansu wypady w tamte
rejony świadczą o tym, że bogactwo zasobów Indii od dłuższego czasu przyciągało
swym nieodpartym urokiem Europejczyków. Może to też dowodzić istniejących już
w tamtym okresie zalążków ekspansji kapitału oraz tego, że historycznie procesy
globalizacyjne także wtedy miały podłoże ekonomiczne, a nawet imperialistyczny
charakter. Niekoniecznie znaczy to, że należy traktować je jako współmierne z sytuacją, z którą do czynienia mamy obecnie. Współczesną rzeczywistość zwykliśmy
nazywać poprzemysłową, ale pamiętać trzeba, że to właśnie wzrost przemysłu uznać
należy za punkt zwrotny w globalizowaniu się gospodarki. A więc początków procesów, z którymi do czynienia mamy obecnie, doszukiwać się należy w epoce rewolucji
przemysłowej, która zależnie od kraju przypadała na różne dekady i stulecia. Jedną
z podstawowych ich cech miało być panowanie przedsiębiorstw monopolistycznych,
które powstają w wyniku kapitalistycznej konkurencji. Na tej samej zresztą zasadzie
co wolna konkurencja, która choć nie jest dla globalizacji znamienna, wywarła na
powstawanie monopoli przemożny wpływ. A jednak, jak pisze Róża Luksemburg,
wolny handel jako system międzynarodowy nie mógł być w dziejach kapitalizmu
2

J. Kochan, Kapitalizm, w: idem, Socjalizm, Warszawa 2013, s. 82.
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niczym więcej niż epizodem3. Zdaniem Lenina z kolei monopolistyczny kapitalizm
wyrasta właśnie na gruncie wolnej konkurencji4. Na czym polega kapitalizm monopolistyczny? Lenin podaje cztery wyznaczniki: koncentracja kapitału, przemysł węglowy i metalurgiczny, bankowość, polityka kolonialna5. Może należałoby wprzódy
zapytać, skąd w ogóle bierze się oparta na monopolizacji globalizacja i jak rozwijała
się na przestrzeni dziejów.
Wzrost przemysłu i społeczny proces produkcji umożliwiające wydajniejszą
pracę na szerszą skalę niż produkcja cechowa sprzyjają koncentracji produkcji i jej
skupianiu się w coraz większych przedsiębiorstwach6. Oprócz tego, na co zwraca
uwagę Jerzy Kochan, jest to organizacja pracy podporządkowana kapitałowi7. Ma
ona związek z uspołecznieniem procesu produkcji, a więc z uformowanym przez
uprzemysłowienie podziałem pracy8. Tak więc mający swoje źródła w technicznym
postępie, oparty na przemysłowym podziale pracy sposób produkcji doprowadza
z jednej strony do ukształtowania się społecznego sposobu organizacji pracy, z drugiej jednak potęguje coraz ściślejszą jej specjalizację. Łączy w sobie bowiem wiele
rozproszonych niezależnych od siebie indywidualnych procesów w jednym kombinowanym. Ale oparty na podziale proces produkcji ma jeszcze jedną konsekwencję.
Na najwyższym szczeblu rozwoju kapitalizmu mamy do czynienia z tak zwana
kombinacją, to jest łączeniem różnych gałęzi przemysłu, na przykład stanowiących
kolejne stopnie obróbki surowca czy odgrywających pomocniczą rolę względem
siebie w jednym przedsiębiorstwie. Pozycja kombinatu jest zwykle wyższa od tak
zwanego przedsiębiorstwa „czystego”. W warunkach współczesnych każda z tych
gałęzi może realizować się w zupełnie innej części świata:
Mamy tu do czynienia z rozbiciem procesu pracy na proces kombinowany w sensie
globalnym. Chodzi w tym wypadku o całkowicie swobodny dostęp do światowych
zasobów surowcowych, jak i międzynarodowy charakter pracy produkcyjnej.
3
R. Luksemburg, Cła ochronne i akumulacja, w: eadem, Akumulacja kapitału. Przyczynek do
ekonomicznego wyjaśnienia imperializmu, tłum. J. Maliniak, Z. Kluza-Wołosiewicz, J. Nowacki,
Warszawa 2011, s. 550–551.
4

W. Lenin, Historyczne miejsce imperializmu, w: idem, Imperializm…, op. cit., s. 122.
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Ibidem, s. 122–123.

6

Ibidem, s. 17.

J. Kochan, Globalizacja a uspołecznienie, w: idem, Życie codzienne w matriksie. Filozofia
społeczna w ponowoczesności, Warszawa 2007, s. 30–31.
7

8

Ibidem, s. 30–31.
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W najbardziej rozwiniętych sektorach wytwórczości oznacza to na przykład, że
w projektowaniu samochodów uczestniczą biura konstrukcyjne Włoch, Japonii
czy USA, i to współpracując ze sobą w łączeniu rozwiązań różnych elementów […]
W świecie Internetu programiści indyjscy w Indiach piszą programy komputerowe
dla firm amerykańskich i europejskich9.

Koncentracja kapitału, organizowanie się przedsiębiorstw w coraz większe
kartele, syndykaty i trusty umożliwia jeszcze większy zasięg produkcji. W efekcie
doprowadza to do przytłaczającej przewagi garstki największych konglomeratów, co
powoduje uzależnienie, a nawet niewolę drobniejszych zakładów podporządkowanych mniejszości milionerów – finansistów. Jak pisze Lenin, w rękach karteli skupia
się często 70–80% całej produkcji danej gałęzi przemysłu. Powstający w ten sposób
monopol daje olbrzymie dochody i prowadzi do tworzenia jednostek produkcyjnych
gigantycznych rozmiarów. Pokazuje to doskonale, że powstawanie monopoli wskutek
koncentracji to podstawowe prawo kapitalizmu. Również sama monopolizacja dodatkowo napędza uspołecznienie procesu produkcji, jest to zatem relacja obopólna, można więc tu mówić o dialektycznej sieci wzajemnie warunkujących się zależności. Na
dowód tego, że monopolizacja nie ma nic wspólnego z wolną konkurencją, a stanowi
przymus podporządkowania się, podaje Lenin kilka środków nacisku stosowanych
przez związki kapitalistów, jak na przykład stanowiące popularny sposób zmuszania
wstępowania do karteli pozbawianie surowców i siły roboczej, pozbawianie dowozu
oraz zbytu, umowa z nabywcami co do zawierania umów wyłącznie z kartelami,
planowane obniżanie cen, pozbawianie kredytu, bojkotowanie10. Dzika konkurencja
przemienia się w giełdowe spekulacje i machinacje finansowe pod kątem popytu.
A kwestia popytu jest kluczowa z punktu widzenia tez Róży Luksemburg.
Według jej koncepcji wynika ona z nieustannego powstawania niedających się spieniężyć nadwyżek towarowych powiązanych z coraz większym zasięgiem produkcji,
skutkiem czego mają być powtarzające się cyklicznie kryzysy. Stanowi to impuls do
poszerzania produkcji poza macierzysty kraj przedsiębiorstwa w celu poszukiwania
rynków zbytu, a także niedostępnych w rodzimej strefie klimatycznej środków
produkcji będącego w istocie formą ekspansji kapitału. Wiadomo, że warunkiem
jego gromadzenia jest realizacja wartości dodatkowej poprzez jej spieniężenie w celu
poszerzenia produkcji. Rozumie się, że pozyskiwanie tej wartości ograniczone jest
9

Ibidem, s. 32.

10

W. Lenin, Koncentracja produkcji i monopole, w: idem, Imperializm…, op. cit., s. 17–29.
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siłą konsumpcyjną społeczeństwa, która przez wyzysk i zmniejszanie płac roboczych
dla większości potencjalnych klientów ograniczona jest do minimum. Mamy więc do
czynienia ze sprzecznością między stale poszerzającą się skalą produkcji a ograniczonymi możliwościami konsumpcyjnymi. Wartość dodatkowa nie jest spożywana
również przez kapitalistów, którzy używają jej do rozszerzenia produkcji. Jak pisze
dalej Róża Luksemburg, w warunkach kapitalistycznej produkcji odbiorcami towaru
mogą być jedynie robotnicy lub kapitaliści, gdyż inne klasy w jej obrębie nie występują. Jedynym więc w tej sytuacji sposobem pomnożenia wartości dodatkowej w celu
akumulacji kapitału jest zdobycie kręgu nabywców poza obrębem społeczeństwa
kapitalistycznego, co realizuje się zwykle przy pomocy krajów niekapitalistycznych.
Służą one nie tylko jako rynki zbytu, ale także źródła wspomnianych już środków
produkcji, a przede wszystkim siły roboczej11.
Akumulacja kapitału nie może się obyć bez ogólnoświatowych środków produkcji i siły roboczej. A jednak kapitalistyczna akumulacja odbywać się może wyłącznie
w kapitalistycznych warunkach. Stosunki własnościowe krajów o gospodarce naturalnej uniemożliwiają często sposób produkcji oraz wymianę towarową wyznaczaną
przez stosunki kapitalistyczne. Stwarzają więc gospodarki pierwotne kapitalizmowi
szereg przeszkód. Zmusza to kapitalistyczny system pracy do wchłonięcia wszystkiego, co napotka na swojej drodze, a więc również i owych prymitywnych stosunków
społecznych, z którymi ma do czynienia, podporządkowując je władzy kapitału.
W związku z tym zachodni kapitał dąży do ujarzmienia przedkapitalistycznych
społeczności w celu odwiedzenia tamtejszej siły roboczej od pierwotnych stosunków
produkcji w imię wprowadzenia tam gospodarki towarowej:
Kapitalizm, aby istnieć i rozwijać się, potrzebuje otoczenia niekapitalistycznych
form produkcji. Ale nie każda z tych form odpowiada jego potrzebom. Potrzebne
mu są niekapitalistyczne warstwy społeczne jako rynek zbytu dla jego wartości
dodatkowej, jako źródła jego środków produkcji, jako rezerwuar sił roboczych dla
jego systemu pracy najemnej. Formy produkcji oparte na gospodarce naturalnej
nie nadają się do urzeczywistniania żadnego z owych celów kapitału. We wszystkich formacjach gospodarki naturalnej – obojętnie czy chodzi o pierwotne gminy
chłopskie ze wspólną własnością ziemi, o feudalne stosunki pańszczyźniane czy
o inne tym podobne stosunki – produkcja na własne potrzeby jest decydującym
11
R. Luksemburg, Reprodukcja kapitału i jej środowisko, w: eadem, Akumulacja kapitału…, op.
cit., s. 432–454.
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elementem gospodarki, co pociąga za sobą brak zapotrzebowania lub nieznaczne
tylko zapotrzebowanie na obce towary lub na ogół brak nadmiaru własnych produktów lub co najmniej brak pilnej potrzeby zdobycia tego nadmiaru12.

Widać tu przy okazji dość dobrze wychwyconą przez Różę Luksemburg jeszcze
jedną sprzeczność kapitalizmu. Z jednej strony jest on bowiem zależny od innych,
niekapitalistycznych obszarów świata, z drugiej nie toleruje w swoim otoczeniu
niczego prócz siebie. Można tu mówić o schizofreniczności kapitalizmu.
Jako przykłady wchłaniania przedkapitalistycznych gospodarek przez
burżuazyjną podaje w tym miejscu Róża Luksemburg jako pierwszy angielski
przemysł bawełniany oparty na niewolniczej pracy Murzynów w plantacjach
Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, o którym pisze również w Kapitale
Karol Marks13. Brytyjski przemysł bawełniany i związane z nim niewolnictwo na
plantacjach bawełny w południowych stanach Ameryki Północnej określa Róża
Luksemburg jako proces odpływu sił roboczych z prymitywnych stosunków społecznych i wchłonięcia ich przez kapitalistyczny system pracy najemnej14. Zdaniem
autorki to właśnie ów przemysł jest pierwszą gałęzią kapitalistycznej produkcji, która
nie mogłaby funkcjonować zarówno bez niewolniczej pracy Murzynów, jak i bawełny na terenach południowych stanów północnej części kontynentu amerykańskiego.
Wojna secesyjna tylko z pozoru poprawiła sytuację czarnoskórych robotników,
doprowadzając do ich sproletaryzowania i przekształcając w masy zubożałej ludności podejmującej się za najnędzniejsze wynagrodzenie najcięższej i najbardziej
wycieńczającej pracy15. Tym razem „dobrowolnie”.
Doniosłość niewolnictwa czarnoskórej ludności w południowych stanach
Ameryki Północnej wynika również z tego, że dało ono podstawę do tworzenia
rozmaitych „teorii naukowych” na temat wrodzonych rasowych różnic w potencjale
intelektualnym oraz odmiennego przeznaczenia rasy czarnej i białej, mających
stanowić legitymację dla poczynań Brytyjczyków względem Murzynów. Tak więc
plantacje czarnych niewolników to nie tylko jeden z pierwszych przejawów międzynarodowych stosunków klasowych, ale również podstawa współczesnych form
12
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K. Marks, Dzień roboczy, w: idem, Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, t. I, tłum. J. Maliniak,
Warszawa 1970, s. 268.
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rasizmu, które jak się okazuje, mają te same źródła co gospodarka kapitalistyczna.
Widać tu przy okazji wyraźne powiązania pomiędzy stosunkami ekonomicznymi
a ideologiami narodowościowymi.
Innym przywołanym przez Różę Luksemburg przykładem będzie Kompania
Wschodnioindyjska, a więc polityka Brytyjczyków w Indiach, gdzie burzy angielski
kapitał całą organizację społeczną w celu zagarnięcia ziemi. Za pomocą obciążeń
podatkowych oraz ustawy o przymusowej sprzedaży gruntów wiejskich za zaległości podatkowe w krótkim czasie wywłaszczyli Brytyjczycy hinduskich chłopów,
przekształcając ich w zubożałą sproletaryzowaną masę drobnych dzierżawców. Inny
przykład to rządy Francuzów w Algierii16.
Jako moment przełomowy dla imperialistycznej fazy kapitalizmu wskazuje jednak
Róża wojnę opiumową, której podłożem były wszczynane przez Europejczyków próby
przymusowego otwarcia Chin na rynek światowy. Polegać miały one na zmuszaniu
Chińczyków do zakupywania opium z indyjskich plantacji sianych w Bengalu już od
XVIII wieku w celu zamiany ich na zysk czerpany przez angielskich kapitalistów, co
doprowadziło w Chinach do potwornej plagi narkotycznego uzależnienia społeczeństwa. Oprócz tego wszczynane przez Europejczyków od lat trzydziestych XIX wieku
wojny, prowokowane przez misjonarzy prześladowania chrześcijan, wybuchające za
sprawą Europejczyków rozruchy, powtarzające się krwawe wojenne rzezie, kontrybucje
wojenne i długi państwowe, okupacja twierdz i przymusowe otwarcie wolnych portów
to kolejne, niektóre zaledwie stosowane przez kapitalistów środki służące ujarzmianiu
chińskiej (i nie tylko) gospodarki w celu wprowadzenia tam liberalnego handlu.
Jeśli chodzi o przemocowy i opresywny charakter procesu liberalizacji gospodarki, przykłady te nie pozostawiają już najmniejszych wątpliwości. Jak pisze Róża
Luksemburg:
Tak jak akumulacja kapitału przy swej raptownej ekspansji nie może czekać na
naturalny przyrost ludności robotniczej i na nim poprzestawać, tak nie może
ona też czekać na naturalny, powolny rozkład form niekapitalistycznych i na ich
przekształcenie w gospodarkę towarową. Kapitał nie zna innej drogi rozwiązania
tego problemu prócz przemocy – stałej metody akumulacji kapitału jako procesu
historycznego, metody, stosowanej nie tylko przy narodzinach kapitalizmu, ale aż
do dziś dnia17.
16
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Z wywodów Róży Luksemburg da się dojść do wniosku o kapitalistycznym
pochodzeniu reżimu kolonialnego, który jest jego nieodłączną częścią. Zadaje to
kłam przekonaniu o bardziej demokratycznym i wolnościowym charakterze zachodnich państw liberalnych w porównaniu z resztą świata. Co więcej, analizując
powyższe przypadki, to raczej w tak zwanych zachodnich liberalnych demokracjach
upatrywać należałoby największego zdziczenia i barbarzyństwa. Jak więc widać,
dla zysku kapitały mocarstw uciekną się do metod, których nie powstydziłyby się
najpotworniejszy nawet totalitaryzm i reżim. Od obciążeń fiskalnych, po przemoc
militarną, które ze swobodną konkurencją wspólnego mają niewiele. Chyba że za
swoistą, ironicznie pojmowaną formę konkurencji uznamy rywalizację mocarstw
o globalny kapitał wynikającą z kurczenia się niezagospodarowanych, stanowiących
pole dla ekspansji obszarów i związany z nią wyścig zbrojeń. Pojęcie to, choć kojarzy
się z zimną wojną, znane było już w XIX wieku18.
Rola zbrojeń i przemysłu militarnego odegrała według Róży Luksemburg
w globalizowaniu się świata doniosłą rolę. Militaryzm ma dla kapitału znaczenie
z dwóch powodów. Po pierwsze, pełni ważną funkcję w podbijaniu tak zwanego
Nowego Świata i wymuszaniu na jego społeczeństwach przyjęcia gospodarki towarowej, a także przymusowej proletaryzacji tubylców, wprowadzaniu przemocą
pracy najemnej i zasadniczo rozszerzaniu sfer wpływu kapitału europejskiego, egzekwowaniu roszczeń wynikłych z pożyczek międzynarodowych. Ale militaryzm ma
dla kapitalizmu jeszcze jedno znaczenie, co zada w dodatku kłam przeświadczeniu
o rozdziale administracji państwowej od ekonomicznych interesów kapitalistycznych
przedsiębiorców i gospodarki. Państwowa administracja stanowi dla przemysłu
militarnego rynek zbytu, będąc dla kapitalisty jednym z konsumentów towaru oraz
jego klientem. Za sprawą państwowego aparatu realizuje się więc wartość dodatkowa. Pokazuje to zależność wzajemną opartych na zysku burżuazyjnych interesów
z państwową biurokracją19.
Obecnie nie ma już właściwie na świecie miejsca, gdzie nie panowałaby gospodarka kapitalistyczna, na co zwraca uwagę między innymi Jerzy Kochan, który
pisze o całkowitej mobilności współczesnego kapitału i jego niewrażliwości na jakiekolwiek podziały geograficzne20. O uniwersalnym obrocie pieniądza, którego oparta
na umowie społecznej wartość wyrażona miała być w kruszcach (srebro i złoto),
18

Ibidem, s. 553.

19
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w handlu światowym pisał również w Kapitale Karol Marks. Jego zdaniem jako
społeczna forma abstrakcyjnej wartości pracy ludzkiej może pieniądz funkcjonować
dopiero w obrębie obrotu światowego, stanowiąc swoistą materializację bogactwa.
W przeciwieństwie do lokalnych surogatów jak waluty, złoto i srebro stanowią
uniwersalny miernik wartości towarowej w obrębie cyrkulacji globalnej21. Pokazuje
to, że już sam Karol Marks stykał się z zalążkami późnej, opartej na monopolizacji
drugiej fazy kapitalistycznych stosunków społecznych. Można więc mówić o kosmopolitycznym charakterze kapitalizmu.
Zaraz na pewno pojawiłby się argument, że mimo dominacji światowego kapitalizmu istnieją również dzisiaj na Ziemi miejsca o innej niż liberalna gospodarce,
jak na przykład Białoruś, Kuba, Wenezuela czy Korea Północna. Funkcjonują one
w obrębie świata kapitalistycznego, będąc socjalistyczne. Przeważnie nie są one
jednak socjalistyczne w pełni i borykają się zwykle z rozmaitymi kłopotami gospodarczymi. Kraje te ponadto nie uchodzą powszechnie za całkiem demokratyczne,
a ich przywódcy postrzegani są jako dyktatorzy. Pisząc na przykład o przypadku
Kuby, Jerzy Kochan porusza problem amerykańskiej interwencji oraz blokady
Kuby22. Jawnym naruszeniem integralności terytorialnej i suwerenności Kuby
jest umieszczanie na jej terenie amerykańskich obiektów militarnych i więzień,
na przykład Guantanamo. Tu także doszukać się można opisywanego przez Różę
Luksemburg mechanizmu ekspansji kapitału czy raczej wchłaniania przez wyznaczniki burżuazyjnych mocarstw wszystkiego, co napotkają, zarówno w warstwie bazy
ekonomicznej, w tym militarnej hegemonii, jak i nadbudowy. Przykładem mogą
być tu też głośne ostatnimi czasy burze wokół Majdanu, Ukrainy i związana z nimi
kwestia aneksji Krymu na rzecz Rosji, a także niepodległości Kosowa. Jako naruszenie integralności terytorialnej Ukrainy traktuje się w obiegowym dyskursie aneksję
Krymu mającą być łupem „rosyjskiego agresora”, podczas gdy według tej samej
propagandy godzące w międzynarodowe konwencje dotyczące nienaruszalności powojennych granic Europy przyznanie niepodległości Kosowu, i to jeszcze w dodatku
przez zewnętrzne siły Sojuszu Atlantyckiego, łamiące nie tylko serbską integralność, ale i prawo do narodowego samostanowienia, to tylko niesienie demokracji
i troska o prawa mniejszości narodowych23. W jednym ze swych artykułów Karol
21

K. Marks, Pieniądz, czyli cyrkulacja towarów, w: idem, Kapitał…, op. cit., s. 166–170.
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J. Kochan, Okres przejściowy, w: idem, Socjalizm, op. cit., s. 56–57.

Swoją drogą, ciekawe, że tak obawiająca się islamskiego napływu Europa Zachodnia prawie
w całości poparła niepodległość Kosowa będącego odnogą sąsiadującej z Serbią muzułmańskiej
Albanii, robiąc tym samym wszystko, aby do tego „zalewu islamu” doprowadzić.
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Majewski doszukuje się swoistej „postawy Kalego”, jaką prezentuje militarystyczna
retoryka NATO24. Widać tu więc, jak w celu realizowania konkretnych imperialnych
interesów stosuje się podwójny standard wobec wielu analogicznych wydarzeń czy
zjawisk. Jedne będą humanitarną pomocą i niesieniem postępu cywilizacyjnego,
inne natomiast barbarzyńskimi zbrodniami zacofanych dzikusów. Klasyfikacja
taka niejednokrotnie stanowić może legitymację dla zakusów kapitału światowych
mocarstw.
Oprócz tego, gdy mowa o „demokracji”, za wzór stawia się burżuazyjną demokrację liberalną, którą chce się wprowadzać, gdzie to tylko możliwe, nie zważając
na odrębności kulturowe oraz różnice w stopniu rozwoju historycznego poszczególnych krajów. Przypomina to do złudzenia wspomnianą przez Różę Luksemburg
zasadę o nietolerowaniu przez państwa kapitalistyczne gospodarek innych niż ich
własna. Być może konflikt na Ukrainie i walka Zachodu z Unią Europejską na czele
o wprowadzenie tam demokracji oraz szastanie sloganami o „prawach człowieka”
to rozszerzanie wpływów i panowania liberalnej cywilizacji Zachodu. Ekspansji
terytorialnej liberalizmu zachodniego przy jednoczesnym spychaniu na margines na
przykład Rosji za pomocą wspomnianych już rozlicznych sankcji i innych form presji
ekonomicznej służą również bardzo ostatnio popularne i silnie forsowane przez burżuazyjną propagandę jako „postępowe” projekty, takie jak włączanie tychże państw,
to jest Serbii i Ukrainy, ale również Turcji, w obręb Unii Europejskiej i NATO.
Wymagałoby to rzecz jasna od tych krajów przyjęcia szeregu wymogów, często
nieprzystających do ich kultury ani rozwoju historycznego. Jeśli chodzi o samą
Unię Europejską, to koncepcja europejskiej federacji wielkich mocarstw, mająca
swe zalążki w Lidze Narodów, znana była jeszcze przed I wojną światową pod nazwą
„Stany Zjednoczone Europy”, o których pisze Lenin. Służyć miały one między
innymi kontroli ekonomicznej europejskich kolonii i państw podbitych. Byłoby to
zjednoczenie w celu wspólnych działań przeciwko afrykańskim Murzynom, „wielkiemu ruchowi islamizmu” (należy tu zwrócić uwagę, że inwazja islamu również
dziś stanowi obsesję i przedmiot masowych fobii współczesnych Europejczyków, za
dowód czego wskazać można przywracanie kontroli na granicach strefy Schengen
w związku z głośnymi doniesieniami o napływach uchodźców z Syrii) czy też
japońsko-chińskiej koalicji25. Miała więc Unia Europejska w pierwotnym założeniu
stanowić wspólnotę czy też zrzeszenie chroniące interesy europejskiego kapitału
24
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oraz dominującą światową pozycję Europy Zachodniej. Mamy tu do czynienia
z międzynarodową koncentracją wpływu, a więc ze swoistym ogólnoeuropejskim
gigantycznym „kartelem” na wzór zrzeszeń przedsiębiorstw produkcyjnych. Tak
więc jak zakłady przemysłowe odeszły w pewnym momencie od opartej na konkurencji gospodarki wolnorynkowej na rzecz skupiania się w kartelach, syndykatach
i trustach, tak poszczególne europejskie państwa kapitalistyczne, miast rywalizować
ze sobą o podział światowych dóbr, zjednoczyły się w organizację, której celem
byłoby nadzorowanie ogólnoeuropejskich interesów, kapitału i pozycji na arenie
światowej. Obala to rzekomo tolerancyjny i otwarty charakter Unii Europejskiej,
czego dowodzić mogą zapory laserowe na jej zewnętrznych granicach. Jak pisała
Róża Luksemburg: „Formalnie panuje tu pokój, własność i równość, i trzeba było
dopiero wnikliwej dialektyki analizy naukowej, aby wykazać, jak w toku akumulacji prawo własności przekształca się w zawłaszczanie cudzej własności, wymiana
towarowa – w eksploatację, równość – w panowanie klasowe”26.
W celu „wspierania” demokracji ucieka się dziś do tych samych środków, co
wobec podbitych kolonii, a więc rozmaitych obciążeń ekonomicznych, jak embarga,
blokady czy cła poważnie osłabiające gospodarki obarczonych nimi krajów. A pamiętać trzeba, że również trudności gospodarcze po rewolucji bolszewickiej i tak zwany
Wielki Głód to rezultat nałożonych na ZSRR przez Ligę Narodów sankcji. O tym,
jak silnie wpisane jest funkcjonowanie socjalistycznych organizmów państwowych
i społeczności w dominujące globalnie kapitalistyczne stosunki, okazję mieliśmy
się przekonać w okresie zimnej wojny nazywanej przez Herberta Marcusego sytuacją „wrogiego współistnienia”, sytuacją, która w ostateczności doprowadziła do
upadku ZSRR 27. I tak, oprócz narzuconego ZSRR siłą, doprowadzającego do ruiny
wzrostu zbrojeń wymienić należy przemoc ekonomiczną, jak emabarga i sankcje;
strategiczne, finansowe i mentalne wspieranie wrogów ZSRR, w tym „Solidarności”,
ale również ruchu oporu w świecie arabskim; obniżanie cen ropy naftowej, a więc
jednego z głównych źródeł utrzymania Związku Radzieckiego; ograniczanie dostępu
ZSRR do światowych technologii; środki propagandowe28.
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Czy to nie właśnie taki stan rzeczy przewidywał Lew Trocki, pisząc o konieczności dokonania się rewolucji socjalistycznej na Zachodzie Europy? Na marginesie
wspomnieć można, że o biurokratyzacji stalinowskiej administracji wynikającej
z sytuacji międzynarodowej pisał oprócz Trockiego również Marcuse29. Czy to nie
z tych właśnie powodów ostrzegał, że jeśli socjalistyczna nie będzie cała Europa,
to prędzej czy później również w Rosji socjalizm upadnie?30 Pojedyncze państwa
socjalistyczne czy przedkapitalistyczne w zglobalizowanym świecie dominacji
gospodarki wolnorynkowej, chcą czy nie chcą, muszą funkcjonować w jej obrębie,
częściowo przynajmniej dostosowując się do dyktowanych przez nią warunków.
Z tego też powodu upominał się Trocki, na przykład w pierwszej fazie porewolucyjnej, o opartą na złocie podstawę walutową31. Zdaniem Trockiego również zewnętrzna
sytuacja międzynarodowa wpływać może nawet na sposób prowadzenia rewolucji.
W dziele Terroryzm i komunizm pisze on o możliwości pokojowego przeprowadzenia
rewolucji w Rosji warunkowanej panowaniem proletariatu w Niemczech i Wielkiej
Brytanii, wyrażając tym samym zależność faktycznej rewolucyjnej strategii rosyjskiej od burżuazyjnego charakteru państw ościennych32.
Tłumaczyłoby to pokojowy charakter rewolucji „Solidarności” mającej za sobą
wsparcie kapitałów czołowych światowych mocarstw, mówi też coś o „potędze”
reżimu, jaki miała do pokonania. Przy okazji historia „Solidarności” pokazuje
wpływ imperializmu na tendencje reakcyjne w krajach nie tylko socjalistycznych,
jak biurokratyczne wypaczenia czy „Solidarność”, ale w ogóle półperyferyjnych,
jak na przykład powstrzymanie rewolucji. Dość znamiennym przykładem będzie
tu również przypadek Chin i wpływ imperializmu japońskiego na relacje pomiędzy
chińską partią komunistyczną a Kuomintangiem, o którym pisze Mao Tse Tung.
Imperializm japoński przyczynia się do sojuszu rewolucyjnej partii komunistycznej
z reakcyjnym Kuomintangiem33. Oba przykłady pokazują zewnętrzne wpływy na
wewnętrzną sytuację danego kraju. Oprócz tego wzajemne strony sprzeczności poświęcają niezgodność swych interesów na rzecz jakiegoś wyższego, abstrakcyjnego
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uniwersum czy struktury za sprawą wzajemnych współzależności i powiązań. Można
porównać to do koncepcji „człowieka jednowymiarowego” Marcusego. Mamy tu do
czynienia ze swoistym pojednaniem kosztem sprzeczności (na przykład klasowych
interesów) na rzecz stojącego ponad rzeczywistością uniwersum czy też kosmosu
znamionującego globalizację. Pokazuje to również, że opisywana przez Marcusego
rzeczywistość rządzi się prawami do złudzenia przypominającymi heglowską
dialektykę.
W obliczu tego wszystkiego trudno się dziwić stawianemu przez między
innymi Trockiego postulatowi rewolucji ogólnoświatowej, który formułowany był
w konkretnych warunkach historycznych. Określany jako dzieło Róży Luksemburg
postulat powołania Socjalistycznych Stanów Zjednoczonych Europy – alternatywy
dla wspomnianego już, omawianego przez Lenina projektu Stanów Zjednoczonych
Europy – nie bierze się przecież znikąd. Inna sprawa, że koncepcje tego typu to
nie wyłączny pomysł Luksemburg. Pojęcie Socjalistycznych Stanów Zjednoczonych
Europy znajdujemy również u Trockiego w dziele Zdradzona rewolucja34, gdzie
utożsamia on konieczność ogólnoeuropejskiej rewolucji z realnym schyłkiem sekciarskiej, podzielonej Europy, czy też w jednym z jego tekstów dotyczących kwestii
ukraińskiej35. Hasła jak rewolucja światowa, które formułowane były w szczytowym
okresie rozkwitu polityki kolonialnej, mówią coś o okolicznościach, w jakich powstawały, i że bez wątpienia były to realia przynajmniej zalążków kształtujących
się już wówczas warunków globalizacji. Uwikłanie w historię dowodzi zresztą tym
bardziej, że nie mają one nic wspólnego z często przypisywanym im wulgarnym
„sowieckim imperializmem”, lecz są umotywowane pragmatycznie.
Każda występująca współcześnie forma socjalizmu, jak i innych form oporu
wobec kapitału burżuazyjnego ma charakter mniej lub bardziej międzynarodowy.
Za przykłady niech posłużą Ludowy Bank Chiński, w skład którego oprócz Chin
wchodzą Indie, część krajów arabskich, Rosja, kraje Ameryki Łacińskiej czy niektóre
kraje tak zwanego Trzeciego Świata; lub też Związek Euroazjatycki mający stanowić
przeciwwagę wobec Unii Europejskiej; a także współpraca polityczna i gospodarcza
Kuby z Wenezuelą.
Rewolucja międzynarodowa stanowi bowiem dla imperializmu jedyną internacjonalistyczną alternatywę. Według tej koncepcji tylko wprowadzenie światowego socjalizmu jest w stanie zadać ostateczny cios poszerzającej się bez końca,
34

L. Trocki, Polityka zagraniczna i wojsko, w: idem, Zdradzona rewolucja…, op. cit., s. 174.
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L. Trocki, Kwestia ukraińska, „Dalej…” 2014, nr 47, s. 81–82.
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wchłaniającej wszystko, co ma po drodze, ekspansji kapitału światowego. Dopiero
takie warunki pozwolą na pełną suwerenność wszystkich narodów i ich swobodny
rozwój. Nie wyklucza to jednak wcale międzynarodowej współpracy i kooperacji
ani też uwikłania w sieć wzajemnych zależności zgodnego z dialektyczną zasadą
współoddziaływania. Jak pisze Róża Luksemburg:
Kapitalizm jest sam w sobie żywą sprzecznością historyczną; jego proces akumulacji jest jednocześnie i wyrazem, i ciągłym rozwiązywaniem, i potęgowaniem się
tej sprzeczności. Na pewnym stopniu swego rozwoju sprzeczność ta nie może być
rozwiązana inaczej, jak tyko przez zastosowanie zasad socjalizmu – formy gospodarczej, która z samej swej istoty jest zarazem i formą ogólnoświatową, i sama
przez się harmonijnym systemem, ponieważ zmierza nie do akumulacji, lecz do
zaspokajania potrzeb życiowych pracującej ludności przez rozwój wszystkich sił
wytwórczych globu ziemskiego36.

O międzynarodowym charakterze marksizmu świadczy już przecież choćby
sama odezwa do klasy pracującej: „Proletariusze wszystkich krajów łączcie się”.
Dość interesująco na tym tle przedstawia się też Wiosna Ludów, w której brał udział
Marks, będąca ogólnoeuropejskim zrywem przypadającym na rozkwit kolonializmu.
Czy mających w tym wydarzeniu rodowód takich zjawisk, jak kształtowanie się
postaw internacjonalistycznych oraz budzenie świadomości narodowej, nie można
by potraktować jako reakcji na panujący wówczas uniwersalizm kultury łacińskiej,
już wtedy wsparty ekspansją kapitałów zachodnich mocarstw stanowiącą zalążki
procesów globalizacyjnych, z których szczytową formą do czynienia mamy obecnie?
Uniwersalizacja kultury europejskiej wzmocniona w XIX wieku kolonializmem od
początku spotykała się z protestami i ze sprzeciwem.
Dochodzimy tu do interakcji globalizacji z tendencjami nacjonalistycznymi,
które mogą mieć postać dwojaką, tak samo jak dwojako rozumieć można sam nacjonalizm zwyczajowo dzielony na dwa nurty. Wystarczy przyjrzeć się podstawowej
definicji nacjonalizmu, według której jest on ideologią podporządkowującą interesy
innych państw własnemu37. Czyli w zasadzie mamy tu do czynienia z tym samym
mechanizmem, co przy opisywanych dotychczas procesach akumulacji kapitału,
R. Luksemburg, Militaryzm jako sfera akumulacji kapitału, w: eadem, Akumulacja kapitału…,
op. cit., s. 570–571.
36
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Nacjonalizm, w: Encyklopedia powszechna, t. III, Warszawa 1975.
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a więc wyzyskiwaniem i wykorzystywaniem jednych państw przez drugie. Można
zatem na tej podstawie postawić przypuszczenie o kapitalistycznych – burżuazyjnych korzeniach samego nacjonalizmu, który swój początek ma w kolonializmie38.
Znamienny jest tu opisywany już przypadek niewolnictwa Murzynów! Nacjonalizm
to integralny element współczesnej zglobalizowanej rzeczywistości. Interesy kapitału
narodowego oraz klasy posiadającej traktowane są jako ogólnonarodowe dobro i wartości całego społeczeństwa zgodnie ze sformułowaną przez Marksa zasadą, że „myśli
klasy panującej są w każdej epoce myślami panującymi”39. Z tego punktu widzenia
również wszystkie obiegowe dotyczące globalizacji opinie, jak przeświadczenie o jej
cywilizacyjnej postępowości oraz wyzwoleniu dzięki niej jednostki z uwikłań czy
zależności, a także zacieraniu przez nią podziałów między narodami i możliwości
łatwiejszego porozumienia czy też większe za jej sprawą możliwości dokonywania
samodzielnych wyborów okazują się elementem burżuazyjnej propagandy mającej
na celu usypianie świadomości klasowej mas pracujących oraz narodów uciskanych.
Już samo słowo „globalizacja” w miejsce wyrazu „imperializm” stanowić może
leksykalny eufemizm tuszujący podłoże omawianego zjawiska. Jeśli przyjrzymy
się ideologii nazistowskiej hitleryzmu i niezrealizowanemu projektowi politycznemu
Hitlera, a więc planowi podporządkowania całej Europy III Rzeszy, to rychło okaże
się, iż sam ten pomysł nosił przecież znamiona globalizacji, stanowiąc zarazem
projekt skrajnie kosmopolityczny. Mamy tu bowiem kulturową unifikację oraz chęć
podporządkowania innych kultur i gospodarek niemieckiej.
Dochodzimy tu do zestawienia kosmopolityzmu z internacjonalizmem. Oba
te stanowiska są bowiem w obiegu potocznym definiowane jako sobie pokrewne,
z których jedno jest tylko bardziej radykalną formą drugiego. Obydwa przeciwstawia
się tradycyjnie pojmowanym kategoriom narodu oraz konserwatywnemu i „zmurszałemu” patriotyzmowi. Tymczasem gdy przyjrzymy się im bliżej, to okaże się, że
nie tylko nie mają one ze sobą wcale tak dużo wspólnego, więcej – są wobec siebie
antynomiczne.
O ile bowiem kosmopolityzm uznaje po prostu cały świat za ojczyznę człowieka,
o tyle internacjonalizm dąży do równouprawnienia wszystkich narodów i samostanowienia każdego z nich40. A zatem kosmopolityzm zakłada nihilizm wobec narodu,
38

Ibidem.

D. Strinati, Marksizm, ekonomia polityczna i ideologia, w: ibidem, Wprowadzenie do kultury
popularnej, tłum. W.J. Burszta, Poznań 1998, s. 110.
39
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Internacjonalizm, w: Encyklopedia powszechna, t. II, Warszawa 1975.
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mogąc stanowić legitymację dla kolonialnych podbojów. Internacjonalizm natomiast
jako paradygmat narodowego samostanowienia, nie odcinając się od pojęcia narodu
jako kategorii, wyklucza wszelkie formy zawłaszczania jednej społeczności przez
drugą. O tym, że na przykład ani Marks, ani Engels nie negują bynajmniej prawa
narodów do samookreślania, pisze między innymi Lenin41. Pamiętać trzeba, że internacjonalistyczną wymowę miały na przykład polskie dążenia narodowowyzwoleńcze, których jednym z haseł było „za wolność waszą i naszą” popierane przez Karola
Marksa życzliwie ustosunkowującego się do wybuchu powstania styczniowego.
Sytuuje to kontekst polski w obrębie ogólnych, panujących w ówczesnej Europie,
opartych na uniwersalizowaniu się burżuazyjnej kultury międzynarodowych stosunków. Zdaniem Jerzego Kochana z tego punktu widzenia narodowowyzwoleńczy
charakter będzie mieć także rewolucja październikowa, która kończy według autora
wojnę toczącą się w interesach obcych sił międzynarodowego kapitału42. Ostracyzm
Związku Radzieckiego, w tym nieprzyjęcie go do Ligii Narodów po wojnie, nie
wynikał wcale z terroru wprowadzonego po rewolucji, a ze zdrady wobec Ententy,
jakiej się dopuścił. Rywalizacja o globalny kapitał, a także międzynarodowe
wpływy i podział świata, szczególnie Wielkiej Brytanii i Niemiec, według wielu
teorii upatrywana jest jako jedna z głównych przyczyn wybuchu I wojny światowej, której okoliczności to w dużej mierze wynik tak zwanego domknięcia świata,
a więc sytuacji wyczerpania się obszarów możliwych do kolonialnej eksploatacji,
gdyż wszystkie ziemie były już podbite i zajęte. Oznaczało to zakończenie polityki
podbojów, a rozpoczęcie epoki podziału świata na globalne wpływy43. Była więc
I wojna światowa bezpośrednią konsekwencją procesów globalizacyjnych.
Wracając do internacjonalizmu, nie musi on, jak widać, być sprzeczny ani z tradycyjnie pojmowaną kategorią narodowej tożsamości, ani ze zdrowo rozumianym
patriotyzmem. Ale nie da się ukryć, że również internacjonalizm może przybrać
znamiona nacjonalizmu. Jako nacjonalistyczne jawić się będą także polskie dążenia
narodowowyzwoleńcze, które niejednokrotnie tak przecież są określane. Ale za
nacjonalistyczne uważane były też antykolonialne dążenia Indii. Nacjonalistą był
między innymi Mahatma Gandhi! Dochodzimy tu do kolejnego rozumienia nacjonalizmu. Chodzi o nacjonalizm dążących do emancypacji narodów uciskanych przez
41
W. Lenin, Ciąg dalszy. Uzupełniające wyjaśnienia Engelsa, w: idem, Państwo i rewolucja,
Warszawa 1987, s. 68.
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ciemiężcę. Mamy tu do czynienia z dążeniem do emancypacji i niezależności od
uciskającego, zwykle silniejszego państwa. Ta odmiana nacjonalizmu dotyczy także
aspiracji niepodległościowych narodów pozbawionych państwowości. Tak pojmowany nacjonalizm częściowo traktować można jako zapoczątkowany, a przynajmniej
nasilony przez Wiosnę Ludów. W ten sposób potrafi się nacjonalizm przejawiać
w okolicznościach globalizacji czy współczesnego neokolonializmu jako reakcja na
spętanie jednostkowości narodowej tożsamości uniwersalistycznym imperializmem.
Stanowić może on siłę autodestrukcyjną kolonialnej ekspansji, tak jak ruch robotniczy jest siłą autodestrukcyjną kapitalizmu. Funkcjonuje nacjonalizm w obrębie
zglobalizowanej rzeczywistości na dwa sposoby. W pierwszym przypadku jako jego
siła napędowa polegająca na ekspansji mocarstw przemysłowych; w drugim jako
będąca dialektyczną sprzecznością reakcja na status quo. Tak więc jak się okazuje,
współwystępowanie nacjonalizmu z globalizacją nie tylko nie stanowi jej paradoksu
współczesności czy jej sprzeczności, ale jest procesów globalizacyjnych integralną
częścią.
Współcześnie, kiedy wszystkie te procesy, a więc globalizacja oraz imperializm, ale również będący w istocie oligarchią kapitalizm monopolistyczny jeszcze
się pogłębiły, szczególnej i wyjątkowej aktualności nabiera dzieło Róży Luksemburg
Akumulacja kapitału. Pokazuje ono czynniki wpływające na kształt współczesnego
świata, w tym globalizacji, ukazując je jako zjawiska rozłożone w czasie. Dzieło
Róży Luksemburg może zestawiać teraźniejszość z przeszłością we wzajemnych
dialektycznych powiązaniach. Za sprawą Akumulacji kapitału niesłuszne i krzywdzące wydają się wszelkie oskarżenia Luksemburg o narodowy nihilizm, gdyż to
ona ukazuje w nim jako pierwsza globalizacyjne mechanizmy poprzez pryzmat
międzynarodowych zależności. Z dużym prawdopodobieństwem można też przypuszczać, że dała podstawy do późniejszych, popularnych dzisiaj rozmaitych teorii
postkolonialnych, jak choćby koncepcja „Orientalizmu” Edwarda Saida.

Między imperializmem narodowym a liberalizmem ekonomicznym...

131

BETWEEN NATIONAL IMPERIALISM AND ECONOMIC LIBERALISM.
CONTEXTS OF ROSA LUXEMBURG’S THE “ACCUMULATION OF CAPITAL”
Summary
Keywords: imperialism, globalization, capitalism, economics
Globalisation processes are regarded as some of the most significant phenomena of the present world. According to more optimistic predictions, globalisation processes are responsible
for making Marxist social theory and methodological Marxist research tools in the humanities outdated. Globalisation is a progressive, long-term cultural process, consisting of various
complex historical factors – mainly economical ones. Cultural and external signs of globalisation are in fact a superstructure consisting of constitutive economical processes. Historical
analysis prove, that the beginning of globalisation (in contemporary understanding of this
term) should be sought for in colonial conquests having capitalist roots. The example of colonialism clearly shows economic – capitalist origins of national ideologies, such as racism.
Ideologies, such as nationalism, seem to be inherent to the globalisation processes. They also
seem to be their necessary and integral element. They can manifest themselves in two ways:
in the first place: as being affirmative and equivalent, and secondly: on the basis of dialectical contradictions. It seems that globalisation has nothing to do with equality. Moreover, it is
an expression of hegemony of anglo-american culture, and dictated by it cultural unification
based upon Cocacolonization. Marxist philosophy shaped in face of these processes, based
upon postulates of internationalism and international revolution, can be perceived as a social
theory only within the context of antiglobalisation and anti-imperialism.
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Jaka demokracja miejska?
Przypadek Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego
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Demokracja jest w permanentnym kryzysie. Tak postawiona teza ma charakter
w zasadzie tautologiczny. Demokracja bowiem, taka, jaką ją znamy dziś – jako jeden
z elementów spuścizny postoświeceniowego ładu społeczno-politycznego – nie jest
daną raz na zawsze oczywistością. Warunkiem jej trwania i ewolucji jest ciągła walka o „demokratyzowanie demokracji” – by nie stała się ona wyłącznie demokracją
kodeksową i formalną, ale jak najbardziej egalitarną i realną. Co jakiś czas odżywają
bowiem tendencje i esencjalizmy antydemokratyczne, nawet autorytarne – istotowo
obecne choćby w obrębie myśli konserwatywnej.
Jednym z najistotniejszych aktorów zbiorowych w walkach o demokrację są
ruchy społeczne. Mają one oczywiście charakter historyczny i poza pewnymi bardzo
uniwersalnymi żądaniami, oscylującymi najczęściej wokół rozmaicie pojmowanej
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emancypacji1, cechują się też określonymi cechami – celami czy strategiami o charakterze partykularnym. Zakładam więc, że nowoczesność w interesującym mnie
rozumieniu jest w dużej mierze dzieckiem ruchów społecznych. W prezentowanym
artykule interesować mnie będą tak zwane miejskie ruchy społeczne, w szczególności
zaś ich neoanarchistyczne skrzydło. Przedmiotem szczegółowej analizy będzie polski
Ruch Społeczeństwa Alternatywnego (dalej: RSA), a szczególnie „miejskie” poglądy
jego uczestników wyrażane na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych
minionego stulecia. Korespondują one bowiem wyraźnie z tym, co współcześnie
określamy mianem „demokracji miejskiej”, zaś część postulatów RSA to postulaty,
które określić możemy jako żądania „prawa do miasta”. Mają one charakter bynajmniej nie teoretyczny, ale wyraźnie doktrynalny w sensie takim, jaki przypisywał
pojęciu „doktryny praktycznej” choćby Stanisław Kozyr-Kowalski, traktując je jako
„elementy wiedzy naukowej i pozanaukowej oraz problematycznej, zawierające oceny
społecznego świata, normy moralne, przewidywania dotyczące przyszłości”2, czyli
elementy wiedzy praktycznej, stosowanej. Doktryny praktyczne są pochodną myślenia
teoretycznego, ale kształtują myśl zgodnie z normatywnie przyjętymi założeniami.
Miejskie ruchy społeczne oraz idee „prawa do miasta” (the right to the city,
dalej: RTTC) czy demokracji miejskiej (urban democracy) są obecnie w centrum
debat i analiz politycznych: zarówno tych dotyczących polityki bieżącej3, jak i tych
dotyczących kondycji demokracji i sposobów przeciwdziałania jej kryzysowi: uwiądowi sfery publicznej, zwycięstwom populizmów, obywatelskiemu prywatyzmowi
i wycofaniu z życia publicznego.

Pęknięta tożsamość miejskich ruchów społecznych
Nim przejdę do głównego wątku, chcę zwrócić uwagę na dwie kwestie tworzące
analityczną ramę. Pierwsza z nich ma charakter empiryczny i dotyczy praktyki politycznej ruchów miejskich, druga jest kwestią teoretyczno-normatywną i dotyczy idei
demokracji miejskiej w sensie, jaki nadają pojęciu badacze związani z ideą „prawa do
miasta”, przede wszystkim Mark Purcell. To one będą stanowić kontekst rozważań.
Oczywiście, istnieją również liczne ruchu antyegalitarne i antydemokratyczne, te jednak nas
w tym miejscu nie interesują.
1

2

S. Kozyr-Kowalski, Socjologia, społeczeństwo obywatelskie i państwo, Poznań 1999, s. 17–18.

Kontekst tworzą tu nadchodzące jesienią 2014 roku wybory samorządowe, w których do walki
o realną władzę ruchy miejskie zgłosiły akces.
3
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Po pierwsze zatem, istotny jest problem wewnętrznego zróżnicowania ideologicznego w obrębie współczesnych polskich ruchów miejskich, są one bowiem bardzo
zróżnicowane. W dość ogólny sposób wyróżnić można ruchy neoanarchistyczne i częściowo z nimi związane ruchy lokatorskie, dalej – ruchy mieszczańskie jako częściowo
upodabniające się w swojej „trzeciosektorowej” logice działania do NGO’sów, wreszcie wskazać można na liczne inicjatywy ad hoc – zatem krótkotrwałe ruchy celowe4.
Można też iść w stronę jeszcze większej analitycznej złożoności, coraz wyraźniejsza
jest bowiem penetracja środowisk ruchów miejskich przez oficjalne partie polityczne,
zarówno w sensie personalnym, jak i narracji ideowych. Eksploracja owa jest dokonywana z jednej strony przez relatywnie mało zinstytucjonalizowaną i wyrastającą przecież z tradycji ruchów protestu Partię Zielonych, z drugiej już przez partie władzy, takie
jak Platforma Obywatelska czy Nowoczesna. Coraz silniejsza jest również tendencja
instytucjonalizacji ruchów. Być może niebezpodstawne będzie niebawem pytanie o ich
oligarchizację. Co ostatecznie istotne, z jednej strony obserwować można krótkotrwałe
dynamiczne równowagi pomiędzy reprezentantami rozmaitych wymienionych frakcji,
z drugiej faktem jest narastająca tendencja do definiowania linii demarkacyjnych między nimi. Najwyraźniejsza tendencja to wytwarzanie antagonizmów i klarowanie się
podziałów pomiędzy środowiskami neoanarchistycznymi a mieszczańskimi – tu osią
podziału jest interpretacja tego, jak rozumieć kluczowe żądanie „prawa do miasta”.
Jakkolwiek idee prawa do miasta i demokracji miejskiej wyrastają z tradycji
marksistowskiej5, większość współczesnych miejskich ruchów społecznych w Polsce,
przede wszystkim te ruchy, które umownie określamy mianem mieszczańskich,
zatem jednocześnie skrzydło w Polsce dominujące, posługuje się nią w sposób
wyraźnie sfunkcjonalizowany, abstrahujący od materialistycznych – zatem niekiedy
rewolucyjnych, niekiedy radykalnie redystrybucyjnych – sensów. Do nich z kolei
żywiej odwołują się mniej liczne ruchy neoanarchistyczne i lokatorskie. Problem
ten zresztą napotyka pierwsze opracowania o charakterze naukowym, nie będziemy
go tu zatem szerzej omawiać. Konsekwencją tego jest semantyczne rozmycie idei
RTTC, poszczególni jej użytkownicy czynią z niej „puste znaczące” w sensie Laclau.
Dostępne są pierwsze socjologiczne opisy wewnętrznego zróżnicowania ruchów miejskich we
współczesnej Polsce. Por. K. Kurnicki, (Nowe) ruchy miejskie w Polsce – w stronę socjologicznego
opisu, „Trzeci Sektor” 2014, nr 31; P. Pluciński, Miejskie (r)ewolucje. Radykalizm retoryki a praktyka
reformy, „Praktyka Teoretyczna” 2013, nr 3.
4

A. Merrifield, Metromarxism. A Marxist Tale of the City, New York–London 2002; P. Pluciński,
Metroengelsizm, czyli o Engelsowskich korzeniach krytycznych badań nad miastem, „Nowa Krytyka”
2012, nr 28.
5
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Co więcej jednak, dochodzi dzięki temu do wytwarzania przez ruchy mieszczańskie dominujących interpretacji interpretujących, czym prawo do miasta jest
(a co jest mniej istotne, zatem czym nie jest) i jak je należy prawomocnie odczytywać.
Prawomocności tej poszukuje się w tym przypadku poprzez translację idei prawa
do miasta na język tak zwanych narracji konkretnych, poszukujących racji bytu
w (a)ideologicznej neutralności6. Dochodzi dzięki temu do symbolicznego wykluczania poza zbiór ruchów miejskich środowisk neoanarchistycznych jako środowisk
– spoglądając z perspektywy „narracji konkretnych” – nazbyt „ideologicznych”.
Czynią tak otwarcie choćby Lech Mergler7 czy Marta Żakowska8.
Efektem jest paradoks. Mimo par excellence miejskiego charakteru działań,
mimo zakotwiczenia „kwestii miejskiej” w „gospodarczej bazie społeczeństwa”9
większa część środowisk neoanarchistycznych i alternatywnych konsekwentnie
abstrahuje od sloganu RTTC w swojej praktyce politycznej.

Demokracja miejska
Po drugie – kontekst rozważań tworzy złożona idea demokracji miejskiej. Nas
interesuje oczywiście jej współczesne rozumienie oraz wieloznaczność, jaką za
sobą pociąga, wraz z próbami redukcji owej polisemiczności. Oczywiście, ideę
demokracji miejskiej przywołamy w sposób skrótowy, nie wikłając się w subtelne
różnice praktyczne i teoretyczne pomiędzy rozmaitymi jej przedstawicielami10. Jedną
z najważniejszych i systematycznych prób doprecyzowania tego, czym demokracja

6
L. Mergler, K. Pobłocki, M. Wudarski, Anty-bezradnik przestrzenny: prawo do miasta
w działaniu, Warszawa 2013, s. 37.

L. Mergler, O ruchach miejskich, czyli dla kogo jest miasto?, w: Miasto na żądanie. Aktywizm,
polityki miejskie, doświadczenia, red. Ł. Bukowiecki, M. Obarska, X. Stańczyk, Warszawa 2014.
7

M. Żakowska, Ruchy miejskie a tradycja ruchów społecznych, „Animacja Życia Publicznego.
Zeszyty Centrum Badan Społeczności i Polityk Lokalnych” 2013, nr 3(10).
8

9
Por. J. Urbański, Co to są problemy miejskie? Po Kongresie Ruchów Miejskich, http://www.rozbrat.org/publicystyka/aktywizm/2517-co-to-sa-problemy-miejskie-po-kongresie-ruchow-miejskich
(14.09.2014).
10
A. Fung, Empowered Participation. Reinventing Urban Democracy, Princeton–Oxford 2004;
Urban Governance and Democracy. Leadership and Community Involvement, red. M. Haus, H. Heinelt,
M. Stewart, London–New York 2005; M. Purcell, Urban Democracy and the Local Trap, „Urban
Studies” 2006, vol. 43, no. 11, s. 1921–1941; M. Purcell, Recapturing Democracy. Neoliberalization
and the Struggle for Alternative Urban Futures, New York–London 2008.
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miejska ma być, podjął Mark Purcell i do jego klasycznej już książki Recapturing
Democracy nawiążemy przede wszystkim11.
Purcell analizę rozpoczął od przywołania idei demokracji jako takiej, wyróżniając tym samym pięć głównych tradycji demokratycznych: liberalną, deliberacyjną,
partycypacyjną, rewolucyjną (radykalną) i radykalnie pluralistyczną (agonistyczną).
Zróżnicował je za pomocą sześciu kryteriów: istoty, stosunku do neoliberalizmu, roli
państwa, podziału na sferę publiczną i prywatną, równości oraz stosunku do dobra
wspólnego. Podsumowano to w tabeli 1.
Możemy dokonać swoistego uproszenia i wyróżnić w obrębie wskazanych
tradycji demokratycznych dwa poziomy. W symboliczny sposób, mimo że sam
Purcell tego nie robi, dokonaliśmy graficznej demarkacji również w prezentowanej
tabeli. Pierwszy z nich, silniej odwołujący się do warunków makro – idzie o idee
demokracji liberalnej i deliberacyjnej – dotyczy raczej ładu politycznego w państwie
narodowym. Na poziomie drugim – lokalnym, jakkolwiek i on stanowi częściowo odzwierciedlenie ładu makrostrukturalnego – znajdują się pozostałe tradycje
kładące nacisk na partycypacyjne urealnienie demokracji. Są one relatywnie łatwe
w implementacji na poziomie lokalnym. Zatem idee miejskiej demokracji są silnie
kojarzone z jej partycypacyjnym, radykalnie pluralistycznym, nawet rewolucyjnym
czy radykalnym rozumieniem. Powyższe odwołania stanowią zatem jądro demokracji miejskiej. Głównym ich celem jest włączanie samych obywateli w procesy
decyzyjne. Cele te mogą być realizowane dwojako: albo za pomocą uzupełniających
demokrację reprezentacyjną mechanizmów partycypacyjnych, albo też wysuwając
żądania rewolucjonizowania demokracji, spłaszczania jej struktur, gdzie horyzont
wyznacza zniesienie państwa i zastąpienie go strukturami możliwie horyzontalnymi.
W tym ostatnim przypadku mowa oczywiście o pewnych tendencjach, uruchamianych grach z systemem, swoistych tymczasowych strefach autonomicznych – stosując
metaforykę Hakima Beya, nie zaś o trwałym staus quo.
We wskazanym zatem sensie walki o demokrację miejską są walkami polegającymi na uzupełnianiu (częściej) lub zastępowaniu (rzadziej) demokracji reprezentacyjnej mechanizmami współudziału i sprawstwa w podejmowaniu decyzji. Z tej
perspektywy demokracja miejska jawi się nam jako idea polisemiczna poddająca
się praktycznej obróbce w rękach rozlicznych, niekiedy bardzo różnych aktorów
zbiorowych. Zatem i ona jest pustym znaczącym, tak jak idea RTTC.

11

M. Purcell, Recapturing Democracy…, op. cit.

Obywatele deliberują o podzielanych wizjach ładu

Obywatele rozwijają cnoty obywatelskie poprzez
polityczne uczestnictwo

Obywatele żądają
zagrożonej przez
interesy partykularne władzy dla
siebie

Nieredukowalna
różnica polityczna
wyrażająca się
w agonistycznej
walce

Deliberacyjna

Partycypacyjna

Rewolucyjna

Radykalny
pluralizm

Interesy partykularne nie powinny być
usuwane, należy
je traktować jako
elementy mobilizujące agonistyczną
walkę
Nacisk na egalitaryzację, jednak
nie na „równość
totalną”
Silny nacisk na demokratyzację licznych sfer
życia, jakkolwiek nie
w kierunki „demokracji
totalnej”

Prawdopodobnie
(ale nie koniecznie)
odgrywa kluczową
rolę w hegemonicznej
stabilizacji władzy

Umożliwia i otwarcie
„zachęca” do kontrhegemonicznego oporu
wobec neoliberalizmu

Dobro wspólne
jest podstawową
kategorią w procesie podejmowania
decyzji
Każdy jest jednakowo równy (member of ‘the people’)

Silny nacisk na demokrację totalną, która znosi
podział na prywatne
i publiczne

Całkowicie przeobrażone lub zniesione
przez obywateli przejmujących władzę

Całkowicie antytetyczne

Dobro wspólne
jest podstawową
kategorią w procesie podejmowania
decyzji
Wszyscy uczestnicy są równi: bardziej doświadczeni
edukują obywatelsko tych mniej
doświadczonych

Silny nacisk na rozszerzenie demokratycznej
partycypacji nie tylko na
państwo, ale i wszelkie
sfery życia

Neutralne, ale zachęcające do obywatelskiego
uczestnictwa

Historycznie opozycyjne

Dobro wspólne
jest podstawową
kategorią w procesie podejmowania
decyzji

Neutralny gwarant
stosownych procedur
deliberatywnych

Możliwość silnego
związku

Równość deliberujących obywateli

Neutralny gwarant
praw jednostkowych

Chęć rozszerzenia demokratycznej deliberacji
poza ograniczenia państwa i wąsko pojmowanego liberalizmu

Stosunek do dobra
wspólnego
Najważniejsze są
interesy indywidualne, wola ogółu jest
pochodną agregacji
woli poszczególnych jednostek

Równość
Równość formalna
w obrębie sfery
publicznej (regulowanej przez
państwo)

Sfera
publiczna/prywatna
Wyraźny podział na
sferę publiczną (państwową) i prywatną
(pozapaństwową) celem
ochrony indywidualnej
wolności

Rola
państwa

Silny związek

Stosunek
do neol iberalizmu

Źródło: M. Purcell, Recapturing Democracy…, op. cit., s. 39.

Suwerenność
ludu, która musi
być ogranicza, by
chronić wolność
jednostek

Istota
demokracji

Liberalna

Tradycja
demokratyczna

Tabela 1. Tradycje demokratyczne
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Gdybyśmy mieli zatem spróbować zdefiniować ideę demokracji miejskiej,
musi mieć ona charakter otwarty, będąc w praktyce areną ścierania się rozmaitych
obywatelskich interesów i ideologii politycznych, zarówno reformistycznych, jak
i radykalnych, niekiedy nawet zachowawczych. Tak właśnie starał się ostatecznie
zdefiniować ideę demokracji miejskiej na Polskim gruncie, zresztą w bardzo
Purcellowskim sensie, Lech Mergler, pisząc, że
odnosi się [ona – przyp. P.P.] w sposób syntetyczny do wszelkich form funkcjonujących
w mieście form demokracji przedstawicielskiej, bezpośredniej, partycypacyjnej,
w tym do mechanizmu konsultacji społecznych, realnego udziału mieszkańców
w strukturach samorządowych i organizacjach społecznych, związkach zawodowych
i rozmaitych komitetach, grupach nieformalnych itd. Ustanawiają one demokrację
lokalną w jej realnym kształcie12.

Kluczowe w jej obrębie jest bowiem jedno – interes upodmiotowienia i włączenia obywateli w procedury decyzyjne dotyczące życia społecznego, politycznego
i gospodarczego miasta.

RSA – stan badań
Dochodzimy w tym momencie do kluczowego problemu artykułu. Idzie o wpisanie
w historię polskich ruchów miejskich zapomnianego (a może wypartego?) momentu
neoanarchistycznego. Jest to szczególnie istotne w momencie wypychania ruchów
neoanarchistycznych na marginesy pola ruchów miejskich. Postulaty miejskiej
samorządności czy też robiąca dziś niesamowitą karierę koncepcja budżetu partycypacyjnego to bowiem idee, które wprowadzane były do intelektualnego obiegu
ruchów społecznych długo przed wybuchem „mieszczańskich rewolucji”. Istotne
wątki miejskie, szczególnie takie, które możemy dziś czytać z perspektywy idei
demokracji miejskiej, były wyraźnie obecne już ćwierć wieku temu w działalności
programowej trójmiejskiego Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego. Jakkolwiek
– jako intelektualne dzieci swoich czasów – nie powinny być dziś odczytywane liteL. Mergler, Konflikty o przestrzeń a stan demokracji miejskiej na wybranych przykładach
w Poznaniu, w: O miejskiej sferze publicznej. Obywatelskość i konflikty o przestrzeń, red. M. Nowak,
P. Pluciński, Kraków 2011, s. 163-164
12
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ralnie, bez niezbędnych komentarzy, to wydaje się niezbędne przywołanie wypartej
historii RSA i miejskich tropów.
RSA jako ruch społeczny jest relatywnie słabo opracowany naukowo. Brak osobnej monografii ujmującej całościowo fenomen społeczno-polityczny, genezę ruchu
i jego oddziaływanie na współczesny polski ruch neoanarchistyczny w kontekście
ciągłości i zerwań. Dostępne są wprawdzie opracowania naukowe13, jednak w ich obrębie kwestia RSA jest jednym z problemów, nie zaś głównym przedmiotem dociekań.
Dostępne są też opracowania o charakterze popularyzatorskim14, przygotowywane
nie przez środowiska naukowe, ale aktywistyczne lub też samych uczestników ruchu.
W roku 2013 opracowana została przez Instytut Pamięci Narodowej zwarta publikacja reprintów wszystkich numerów organu wydawniczego RSA – pisma ulotnego
„Homek”15. Obecnie przygotowywane jest zbiorowe opracowanie o charakterze
monograficznym poświęcone RSA, którego wydawcą ma być również IPN.

RSA, czyli Ruch! Społeczeństwa! Alternatywnego!
Aby niektóre „miejskie” poglądy RSA nie wydały nam się z dzisiejszej perspektywy
karykaturalne (co oznacza, że należy potraktować je krytycznie), należy nieco przybliżyć społeczno-polityczny kontekst powstania i działania RSA oraz naszkicować
i opatrzyć komentarzem ideowy amalgamat, jaki w istocie środowisko RSA tworzyło.
Ruch Społeczeństwa Alternatywnego wywodzi się ze środowisk uczniowskich
I Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. Przyszłych aktywistów RSA skupiło
wokół siebie pismo „Gilotyna”16 początkowo działające w formie gazetki ściennej
w opustoszałej i „przejętej przez uczniów gablotce, zaś niedługo później powielane
jako bezdebitowy ulotnik. Jej redaktorami byli w tym formacyjnym okresie bracia
Janusz i Cezary Waluszko oraz Krzysztof Skiba. Po wprowadzeniu stanu wojennego
R. Antonów, Pod czarnym sztandarem. Anarchizm w Polsce po 1980 roku, Wrocław 2004;
P. Malendowicz, Polski ruch anarchistyczny wobec współczesnych wyzwań politycznych, Piła 2007.
13

14
Ruch Społeczeństwa Alternatywnego. Wybór tekstów, wybór i oprac. D. Kaczmarek, Poznań
2009; K. Skiba, J. Janiszewski, P.K. Konnak, Artyści, wariaci, anarchiści. Opowieść o gdańskiej
alternatywie lat 80-tych, Warszawa 2011.
15
Homek. Pismo Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego 1983–1990, red. G. Berendt,
K. Brzechczyn, Z. Stybel, J. Waluszko, Gdańsk 2013.
16
Przed „Gilotyną”, jeszcze w latach 1978–1979, Janusz Waluszko wraz ze Zbigniewem Drzałem
wydawał pismo „Nietoperz”. Por. K. Skiba, J. Janiszewski, P.K. Konnak, op. cit., s. 407.
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„Gilotyna” została zakazana i edytowana była nielegalnie. Zmieniła wówczas tytuł
na „Dialog”, następnie zaś na „Podaj dalej”.
Za formalny moment powstania ruchu uznaje się zwyczajowo opublikowanie
manifestu RSA w czerwcu 1983 roku. We wrześniu tego samego roku rozpoczęto
wydawanie „Homka”. Główni uczestnicy RSA w formacyjnym okresie to Krzysztof
Galiński, Wojciech Jankowski, Wojciech Mazur, Krzysztof Skiba, Zbigniew Stybel,
Cezary Waluszko, Janusz P. Waluszko. Z RSA wyrosło też silne środowisko ruchu
Wolność i Pokój (WiP).
Działacze rodzącego się RSA początkowo zafascynowani byli „Solidarnością”,
przede wszystkim jej pierwotną antysystemowością. Kluczowy był tu sentyment do
programu tak zwanej I Solidarności zatytułowanego „Samorządna Rzeczpospolita”,
zawierającego wyraźne elementy syndykalistyczne, uchwalonego 7 października
1981 roku na zakończenie I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”17.
Wzajemne stosunki uległy jednak dość szybkiemu pogorszeniu: młodzi działacze RSA przestali bowiem akceptować ideę „samoograniczającej się rewolucji”.
Mimo tego, że losy alternatywistów z RSA i działaczy „Solidarności” jeszcze niejednokrotnie się splatały, rezerwa, niekiedy nawet wrogość pomiędzy środowiskami
potęgowała się z czasem. Konflikt miał częściowo podłoże pokoleniowe. Działacze
RSA dość szybko poczęli postrzegać w „Solidarności” przyszły establishment,
dodatkowo zaś jako „młodzi” przeciwstawiali się „starym”. RSA zainteresowany
był nie tylko działalnością „antykomunistyczną”, ale z czasem również ideami
pacyfistycznymi i ekologią. Większość jego aktywistów krytykowała Kościół katolicki i klerykalizację, walczyła o swobody nie tylko polityczne, ale też obyczajowe.
Wprowadzanie podobnych tematów do obiegu politycznego, przede wszystkim poprzez publikacje w „Homku”, sukcesywnie coraz bardziej izolowało RSA od reszty
środowisk opozycyjnych. Te ostatnie często i na wyrost przypisywały środowisku
RSA etykietę „niepoważnego” czy też „subkulturowego” buntu, szczególnie w późniejszym okresie zbliżenia do kontrkulturowego środowiska Totartu.
Do katalogu idei inspirujących członków RSA, prócz tych już przywołanych,
dodać by jeszcze trzeba klasyczne idee syndykalistyczne, etyczny socjalizm Edwarda
Abramowskiego, anarchizm Kropotkinowskiej proweniencji czy wreszcie – co jest naj17
Niekiedy popularne źródła przypisują autorstwo koncepcji programu Bronisławowi Geremkowi,
wówczas przewodniczącemu obrad, co jest uproszczeniem. Program był osiągnięciem kolektywnym, zaś pewnym kolektywnie podejmowanym decyzjom programowym sam Geremek miał się
sprzeciwiać. Za uwagę pozwalającą na sformułowanie tej faktograficznej noty dziękuję Zbigniewowi
Marcinowi Kowalewskiemu, uczestnikowi wydarzeń.
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bardziej osobliwe i do dziś wzbudza najwięcej kontrowersji – idee demokracji szlacheckiej i mitologię sarmacką. Pod koniec lat osiemdziesiątych dało się też zaobserwować
rosnące fascynacje ideami libertariańskimi i anarchokapitalistycznymi. Jest to o tyle
istotne, że te ostatnie względnie żywo oddziaływały na „myślenie miejskie” RSA.
Sama nazwa RSA wreszcie nawiązywała z kolei do fascynacji kontrkulturowymi wystąpieniami studenckimi mitycznego maja ’68. Ruch – miał podkreślać
nieformalny i niehierarchiczny, horyzontalnych charakter organizacji, społeczeństwo – definiować miało prawowitego dysponenta władzy, którym nie powinno być
państwo, alternatywny – odnosiło się do poszukiwań nowych sposobów organizacji
społecznej, alternatywnych wobec form znanych, dominujących i opresyjnych.
Anarchizm RSA jest pełen paradoksów. Interesujący jest sam fakt, że mianem
anarchistów działacze RSA zostali określeni dopiero przez członków „Solidarności”,
do tej pory nie przypisując sobie poglądów anarchistycznych. Co więcej, pod czarną
flagą RSA wystąpił również relatywnie późno, bo dopiero w roku 1985. Jeśli mielibyśmy określić zapatrywania RSA mianem anarchistycznych, był i jest to anarchizm
intuicyjny, niedoktrynalny, oparty przede wszystkim na ścieżce indywidualnych
poszukiwań i dociekań członków ruchu, niedających się intelektualnie podporządkować kartom jednej księgi.

Demokracja miejska, czyli w poszukiwaniu miasta dla człowieka
Wprawdzie problemy miejskie stanowią relatywnie niewielki i do tego relatywnie
późno podjęty wątek w ramach poglądów RSA, niemniej jednak stanowią trop bardzo
istotny. Przede wszystkim dlatego, że są naturalną konsekwencją dotychczasowych
poszukiwań i próbą ulokowania poszukiwanej samorządnej wspólnoty politycznej
w konkretnym, lokalnym, miejskim kontekście.
Wątki poruszające problem miejskiej demokracji pojawiły się w dwóch numerach „Homka” z przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego
stulecia. Kluczowe są tu dwa artykuły: Antyfuturyzm, czyli miasto dla człowieka
autorstwa Wojciecha Mazura i Janusza Waluszko, który ukazał się w numerze 43
z 1989 roku18, oraz Miasto dla człowieka autorstwa Klaudiusza Wesołka i Janusza
Waluszko, który ukazał się w numerze kolejnym – 44 w roku 199019.
18
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Miasto dla człowieka, czyli o „swojskości miasta”
Punktem wyjścia, co jest przedmiotem rozważań w pierwszym z przywołanych
artykułów, jest silna waloryzacja lokalizmu jako podstawowego horyzontu ludzkiego bytowania, a zatem również możliwie skutecznego społecznego działania,
poszukiwania warunków dla demokracji bezpośredniej. Członkowie RSA w otwarty
sposób położyli nacisk na poszukiwanie związków między miejską przestrzenią
a doświadczeniem życia. Namysł nad miejskością wyrastał z poczucia więzi
z lokalnym, niejako „naturalnym”, a przynajmniej w wyobraźni członków RSA
„naturalizowanym” środowiskiem miejskim.
Miasto dla człowieka to miasto, w którym proces urbanizacji, jakkolwiek by to
paradoksalnie nie zabrzmiało, nie jest gwałtowny czy też nie jest posunięty zbyt daleko, nie dochodzi do hipertrofii rozwojowej miasta. Nie jest to miasto urbanistycznie
zbyt zagęszczone, nie rozlewa się też poza własne granice w gwałtownym procesie
suburbanizacji. Członkowie RSA poddawali też intuicyjnej krytyce modernistyczne
idee urbanistyczne powstałe jeszcze w międzywojniu, popularne w europejskiej
praktyce architektoniczno-urbanistycznej od lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych.
Idzie tu przede wszystkim o ideę i praktykę strefowania, czyli podziału miasta
na funkcjonalnie wydzielone przestrzenie produkcji i reprodukcji, co w praktyce
społecznej doprowadziło do radykalnego zerwania relatywnej ciągłości między
przestrzeniami pracy i wypoczynku. Miasto dla człowieka to zdaniem RSA miasto,
w którym relacja ta nadal funkcjonuje, a przynajmniej powinna mieć miejsce.
Przestrzenią do życia: pracy i reprodukcji siły roboczej ma być przede wszystkim dzielnica i jej lokalna skala. Pochwała lokalizmu (oraz przedstawiona wcześniej
krytyka modernistycznego strefowania) składają się na sposób myślenia, który około
dekady później został określony w dyskursie akademickim mianem „swojskości
miasta” 20. Miasto swojskie to miasto, w którym mieszkańcy odczuwają więź z bezpośrednim otoczeniem, w którym żyją, albo też – mówiąc kategoriami socjologii
humanistycznej Znanieckiego – jest ono dla nich wartością. Nakierowują bowiem na
Przywoływana kategoria „swojskości miasta”, którą intuicyjnie eksplorowali członkowie
RSA, niedługo później została podjęta w kontekście naukowym przez Krystynę Pawłowską. Por.
K. Pawłowska, Idea swojskości miasta, Kraków 2001. Ideę tę zresztą RSA, szczególnie Janusz
Waluszko, kontynuowali. Materialnym świadectwem żywego zainteresowania swojską lokalnością
jest współredagowany przez Waluszkę zbiór esejów na temat środowisk lokalnych i subiektywnego
doświadczenia polskich miast. Opisowi zostało poddanych kilkadziesiąt ośrodków miejskich: małych
i dużych, w każdym w zasadzie regionie kraju. Por. Moje miasto. Wybór 48 opowiadań, wspomnień
i historii o miastach, red. M. Błaut, P. Mróz, J. Waluszko, Gdańsk 2002.
20
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tę konkretną przestrzeń swoje działania. Oczywiście, silne powiązanie skali dzielnicowej z ideą politycznego lokalizmu i swojskości miasta możemy wywodzić ze
specyficznego charakteru urbanistycznego Gdańska i Trójmiasta, których dzisiejsze
dzielnice, zaś niegdyś odrębne organizmy miejskie, zachowały swój charakter. Nie
wypacza to jednak związku idei swojskości i lokalizmu z wyraźnie lewicowymi
poszukiwaniami realnej utopii21.
Ostatni istotny wątek – choć najmniej w „Homku” wyeksponowany – dotyczy kluczowej roli przestrzeni publicznych jako przestrzeni ogólnodostępnych,
egalitarnych niewykluczających. Walki o takie przestrzenie aktywiści RSA toczyli
zresztą w praktyce. W roku 1989 przystąpili wraz z Totatrtem, Wolnością i Pokojem,
Solidarnością Walczącą, a nawet Konfederacją Polski Niepodległej do porozumienia
X-Pawilon. Przywołane środowiska walczyły między innymi o uznanie polityczne
bez konieczności legalizacji formalnej licznych, przede wszystkim skupionych w porozumieniu organizacji i ruchów nieformalnych, ale również – co istotne – o powołanie do życia publicznej przestrzeni swobodnego wyrażania poglądów. Przestrzeń
taka, jako „Hyde Park”, została powołany do życia jeszcze 1 maja 1989 roku na placu
1 Maja. Działała jednak tylko do końca wspomnianego roku. Jej swoistą kontynuacją
stał się później słynny klub inicjatyw alternatywnych C-14.

Miasto dla człowieka, czyli organizacja polityczna miasta
Na powyżej przedstawioną „swojskość” miasta RSA nakładał ideę politycznej organizacji miasta, które „powinno być niezależne od jakiejkolwiek władzy centralnej”22,
nacisk kładąc na autonomię i relatywną samowystarczalność. To przede wszystkim
mieszkańcy (w domyśle: obywatele) wspólnoty miejskiej powinni decydować
o jej losach – celach i sposobach ich realizacji. W przypadku zaś celów, których
mieszkańcy nie są w stanie zrealizować samodzielnie na poziomie jednego miasta,
rozwiązaniem miałyby być bądź to luźne, powoływane ad hoc, bądź też silniejsze,
federacyjne związki z innymi ośrodkami miejskimi23.
Działacze RSA przedstawili zarys budowy systemu politycznego „demokracji
miejskiej”. Miasto zdaniem RSA powinno być zarządzane przede wszystkim przez
21
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mieszkańców, nie zaś przez reprezentacyjne elity. Wprawdzie te ostatnie sprawują
władzę, pochodząc z wolnych i demokratycznych wyborów, decydować miałyby
jednak o sprawach mniejszej wagi24.
Podstawowym ciałem miałaby być rada miasta (lub też gminy), której radni
wybierani byliby na podstawie zasad demokracji przedstawicielskiej. Wybierani
powinni być jednak na krótkie – roczne lub dwuletnie – kadencje, w zależności od
ich trwania maksymalnie trzy- do pięciokrotnie. Głównym celem takiego rozstrzygnięcia jest zapobieganie apriopiacji urzędów przez reprezentantów i wyłanianiu się
zawodowej kasty politycznej. Decyzje podejmowane przez radnych i radę realizować
mieliby specjaliści, jednak pod nadzorem wybieranych bezpośrednio przez obywateli
kierowników25.
Kluczowe decyzje, czyli te dotyczące: statutu, opodatkowania i wydatków, oraz
inne fundamentalne kwestie miałyby być w gestii mieszkańców i jak najbardziej horyzontalnych struktur decyzyjnych. Podstawą ustrojową tak pojmowanej demokracji
miejskiej jest demokracja bezpośrednia, oparta na zgromadzeniu mieszkańców.
Istotną rolę odgrywać powinny tu samorządy osiedlowe – to na tym poziomie miały
być podejmowane kluczowe dla mieszkańców decyzje. „Istnieć powinny samorządy
osiedlowe (komitety mieszańców) oparte na aktywności społecznej i mające na celu
tę aktywność rozbudzać i organizować, co pozwoliłoby na bezpośrednie kierowanie
sprawami osiedla”26. Demokracja miejska miałaby zatem funkcjonować na bazie
płaskich struktur, w ramach których uczestnictwo jest podstawową obywatelską
cnotą.
Samorządy osiedlowe zatem z jednej strony miały administrować na elementarnym poziomie, z drugiej miały być organem doradczym dla rad gmin (choćby
w kontekście stanowienia prawa). Osiedla powinny być na tyle małe (znów wracamy
do kwestii swojskości), by mieszkańcy znali się wzajemnie, zaś granice osiedli najlepiej gdyby pokrywały się z granicami okręgów wyborczych do rad miasta. Wówczas
radni znaliby lepiej bezpośrednie problemy i potrzeby mieszkańców, mogąc pośredniczyć między radą miasta/gminy a komitetami mieszkańców.
Podstawą fiskalną tak pojmowanej miejskiej demokracji miałyby być składki.
RSA celowo unikał w tym kontekście słowa podatek. Uzasadniano to w ten sposób:
„celowo używamy określenia «składka», a nie «podatek», gdyż uważamy gminę
24
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miejską bardziej za organizację społeczną, niż za jednostkę administracyjna państwa. Niedopuszczalne jest, by samorząd – jak obecnie – był zależny od subsydiów
państwowych”27. Składki owe powinny być określane proporcjonalnie względem
dochodu mieszkańca. Członkowie RSA nie precyzują natomiast nic na temat obligatoryjnego lub też dobrowolnego charakteru tych składek – najprawdopodobniej
jednak miałyby być obowiązkowe, zatem w istocie o charakterze lokalnego quasi-podatku. Dodatkowo obowiązkowe miałoby być opodatkowanie, bo tu już używane
jest sformułowanie „podatek”, działających w mieście przedsiębiorstw. Zgromadzona
pula dochodów miałaby służyć przede wszystkim na finansowanie podstawowych
usług komunalnych, takich jak „komunikacja, ulice, parki, wodociągi, prąd, gaz, CO,
MPO etc.”28 Dobra i usługi te miałyby być bezpłatne, co oznacza utrzymywane ze
składek. W przypadku ich niedoboru miałyby być częściowo odpłatne. Zadaniem
gminy miałoby jednak być niedopuszczenie do komercjalizacji tychże usług.
Podobne rozwiązanie powinno dotyczyć służb mundurowych, takich jak straż
pożarna czy milicja (tego pojęcia RSA używał), zarówno oddziały prewencyjno-porządkowe, jak i kryminalne. Powinny być utrzymywane przez gminę i niezależne
od władz państwowych. Członkowie RSA dopuszczali posiadanie broni jako postaci
prewencyjnej samoobrony29.
Neoanarchistyczny projekt możliwie płaskiej demokracji miejskiej nie miał
jednak całkowicie abstrahować od kontekstu państwa i jego uregulowań. Tu RSA
był pragmatyczny, nie kreśląc horyzontu absolutnej bezpaństwowości, przynajmniej
hic et nunc. Zależność od państwa powinna mieć jednak charakter raczej techniczny,
niż polityczny. Państwo powinno zatem utrzymywać i koordynować rozwój oraz
wykorzystywanie infrastruktury, przede wszystkim ogólnokrajowej kolei, telekomunikacji czy usług pocztowych, pobierając za określone usługi uzasadnioną opłatę
z kasy miejskiej30.
Dość szczególny model organizacji dotyczyć miał kwestii stricte gospodarczych
i produkcji. Podstawą ładu miałaby być próba jak najdalej posuniętej społecznej
– zapośredniczonej poprzez własność samorządową – współwłasności, jednak nie
absolutnej. Kolektywna własność samorządowa miała obowiązywać w przemyśle,
natomiast w rzemiośle, usługach i rolnictwie miała mieć charakter rodzinny, zatem
27
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drobnokapitalistyczny. Co więcej, w razie braku inicjatyw gospodarczych o charakterze rzemieślniczym, usługowym czy rolniczym gmina powinna je pobudzać,
w razie zaś niepowodzenia – sama je podejmować31.
„Miasto dla ludzi” miałoby też być miastem – jakbyśmy to dziś ujęli, choć
sformułowania tego na próżno szukać na łamach „Homka” – zrównoważonym.
Gmina jako wspólnota mieszkańców powinna zatem dbać o lokalny ekosystem
i przeciwdziałać generowaniu ze strony systemu gospodarczego nadmiernych
negatywnych efektów zewnętrznych. Powinna ona chronić miejską zieleń, wodę
i powietrze, zaś ochrona ta powinna być sankcjonowana prawem lokalnym. Prawo
to powinno stosować złożony system sankcji: zarówno zachęt do ochrony środowiska (na przykład ulg podatkowych dla przedsiębiorstw, które dobrowolnie stosują
ekologiczne technologie), jak i zdecydowanych kar za nieprzestrzeganie, włącznie
z prawem do zamknięcia szkodliwych przedsiębiorstw32.

Miasto (na poły) uspołecznione
Projekt miejskiej demokracji RSA zakładał również określone rozstrzygnięcia
z zakresu polityki społecznej, przede wszystkim edukacyjnej i naukowej oraz
zdrowotnej. Brak na przykład w ramach poglądów RSA szerzej zaprojektowanych
rozstrzygnięć i propozycji dotyczących tak kluczowego problemu, jakim w kontekście polityki społecznej oraz jej strukturalnych efektów jest polityka mieszkaniowa,
przez współczesny ruch neoanarchistyczny traktowana jako kluczowa. Wprawdzie
jest mowa o zadaniach gminy w zakresie budownictwa socjalnego, jednak wyłącznie
dla najuboższych33, niemniej jednak nie ma żadnych podstaw, by interpretować
wspomniany obowiązek jako rozstrzygnięcie systemowe i kluczowy element aktywnej polityki mieszkaniowej gminy. Należy je raczej czytać jako swoistą postać
kolektywnej filantropii. Także polityka kulturalna, poza jednym zdaniem dotyczącym wątpliwości wokół idei samofinansującej się kultury, nie stała się przedmiotem
szczególnego zainteresowania RSA.
Szkolnictwo podstawowe i średnie powinno znajdować się pod nadzorem rady
miejskiej. Miałby się on jednak ograniczać do transferu środków oraz tworzenia
31
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ogólnych zasad działania szkół. O szczegółowym funkcjonowaniu szkół, na przykład programach nauczania, powinny decydować ich własne, szkolne samorządy
składające się z bezpośrednich interesariuszy, czyli uczniów, rodziców i nauczycieli.
Dyrektorzy szkół powinni być nadzorowani przez samorządy34.
Zupełnie inny charakter miałaby mieć organizacja szkolnictwa wyższego
i nauki. Priorytetem zdaniem programu RSA miałoby być zerwanie relacji
z ministerstwem nauki jako polityczną centralą podejmującą decyzje o kierunkach
nauczania i badań na uczelniach wyższych. Uniwersytety powinny ostatecznie
zostać urządzone na wzór anglosaski, głównie amerykański. Mogłyby zatem być
powoływane do życia przez lokalne samorządy, nie zaś przez organy centralne, o ile
byłyby w stanie zapewnić sobie warunki trwania – realizacji badań edukacyjnych
i badawczych. Miałyby w tym celu na wzór uniwersytetów północnoamerykańskich
utrzymywać się z opłat studenckich, wydawanych publikacji, prywatnych donacji
oraz badań, przede wszystkich dla przemysłu. Dodatkowo, również uniwersytety
powinny być możliwie samorządne: współkształtowane i współrządzone przez studentów i wszystkich pracowników. Miało to zapobiec przekształceniu uniwersytetu
we współczesny, profesorski „mandarynat”35.
Służba zdrowia miałaby być w domyśle samorządna. W okresie przejściowym
powinna być płatna po to przede wszystkim, by docenić pracę lekarzy – koszty usług
medycznych nie powinny być jednak ponoszone przez pacjenta, a przez ustanowione
kasy chorych. Szpitale mogłyby być zwolnione przez gminę od obowiązku płacenia
podatków, by pozwolić na rozwój służby zdrowia. Właśnie pomysły RSA na ten
fragment polityki społecznej, jakim jest polityka zdrowotna, są najmniej rozwinięte,
w zasadzie stanowią dość mglisty i szkic36.

RSA, czyli na bezdrożach anarchizmu?
Podjęcie wątku RSA w kontekście „studiów miejskich” jest istotne z przynajmniej
dwóch powodów. Po pierwsze, dominujące dziś narracje na temat MRS pomijają
ten wątek, nie problematyzując „długiej historii” ruchów miejskich w Polsce.
Neoanarchistyczne korzenie polskich MRS są w pewnym sensie traktowane jako
34
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„złe narodziny”, a to przecież właśnie środowiska neoanarchistyczne jako pierwsze
zdefiniowały lokalne środowisko jako kluczowy horyzont społeczno-przestrzenny
walk emancypacyjnych. To one również na przełomie wieków wprowadzały do
dyskursu ideę budżetowania obywatelskiego37 dziś przechwyconą przez partie
polityczne i prezydentów miast.
Po drugie, działalność RSA była kontynuowana. Wprawdzie w sposób niesystematyczny, niekiedy fragmentaryczny, niemniej jednak część ugrupowań neoanarchistycznych odwoływała się w sposób mniej czy bardziej otwarty do wątków przez
RSA zdefiniowanych. Trzeba tu jednak od razu zaznaczyć, że kontynuacje te nosiły
nierzadko i paradoksalnie znamiona otwartego zerwania.
Trudno bowiem odnieść się do „miejskiego dorobku” RSA w sposób bezkrytyczny, tym bardziej że ów „intuicyjny” i „patchworkowy” anarchizm nosi znamiona
czasów, w których powstał. Po pierwsze – w porównaniu z neoanarchizmem współczesnym jest cały czas radykalnie antypaństwowy, reprodukując to, co Stanisław
Kozyr-Kowalski określił mianem „malkontenckiej teorii państwa”, w myśl której
posądzamy je wyłącznie o to, co przysparza człowiekowi trosk, niewoli i znoju.
Malkontencka teoria państwa-Lewiatana nie pozwala spojrzeć na nie jako na potencjalne zabezpieczenie praw i wolności. Nie dziwi to na pierwszy rzut oka, wszak mamy
do czynienia z myśleniem anarchistycznym, niemniej jednak sam anarchizm od tego
czasu przeszedł sporą ewolucję, przechodząc silniej na pozycje antykapitalistyczne,
definiując ostatecznie zagrożenie wolności ze strony kapitału jako przynajmniej tak
istotne, jak klasyczna opresja polityczna. Świadomość istotowo oligarchicznego charakteru kapitalizmu jest wprawdzie obecna w myśli RSA, przekładała się przecież na
celną krytykę transformacji ustrojowej. Niemniej jednak anarchizm RSA i strategie
obrony wolności zbaczały niekiedy w kierunku rozstrzygnięć libertariańskich
i anarchokapitalistycznych, które z dzisiejszej perspektywy wydają się nad wyraz
opaczne. Taki charakter ma przecież część rozstrzygnięć dotyczących „odzyskania
miasta”: samofinansująca się kultura i uniwersytety, niejasny status służby zdrowia,
filantropijne rozstrzygnięcie kwestii mieszkaniowej czy wreszcie prawo do samoobrony i posiadania broni. Być może z perspektywy antysystemowej opozycji lat
osiemdziesiątych wydawały się one realną alternatywą, szybko jednak wyczerpaną.
Wyjaśnić je można ówczesnymi fascynacjami anarchokapitalizmem w Trójmieście,
którym najprawdopodobniej uległo również środowisko RSA. Fascynacje te trwały
jeszcze przez jakiś czas. Dość wspomnieć liczne skrajnie libertariańskie publikacje,
37

R. Górski, Bez państwa. Demokracja uczestnicząca w działaniu, Kraków 2007.
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głównie autorstwa Jacka Sierpińskiego, we współtworzonym między innymi przez
Janusza Waluszkę „Wolnym magazynie autorów – Mać Pariadka”, wpływowym
periodyku anarchistycznym z lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia.
Mimo że myśl RSA zbaczała na manowce, była niezbędna – jako punkt
odniesienia, jako ćwiczenie intelektualne, jako intelektualny adwersarz. Bez niej
współczesny ruch neoanarchistyczny w Polsce z całym swoim sceptycyzmem wobec
kapitalizmu i perspektywą radykalnie redystrybucyjną nie byłby taki sam.

WHAT URBAN DEMOCRACY?
THE CASE OF ALTERNATIVE SOCIETY MOVEMENT
Summary
Keywords: urban social movement(s), the right to the city, anarchism, libertarianism,
radicalism.
In the presented paper the attention is focused on the so-called urban social movements,
especially on the radical, anarchist faction of Polish urban movements. The article offers
detailed analysis of the case of Ruch Społeczeństwa Alternatywnego [RSA; Alternative Society Movement], the social movement that operated most actively in Poland in the 80’s and
90’s of the 20th century. First of all, the main interest is on urban outlook that movement’s
activists expressed as a part of unofficial counterpublics. It clearly corresponds with what
we call today a demand of “urban democracy” or “the right to the city”. To some extent they
have idiosyncratic character, however, on the one hand drawing its emancipatory potential
directly from the anarchist tradition, on the other being closer to the libertarian ideas.
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Patriotyzm definiuje się najczęściej jako miłość do ojczyzny, miłość ojczyzny, umiłowanie ojczyzny o kształcie gwarantującym w danej epoce historycznej optymalny
rozwój narodu, przywiązanie do kraju, lojalizm, społecznikostwo, poświęcenie
interesów prywatnych, a w sytuacji wojennej również własnego życia. A przez
patriotyzm lokalny rozumie się przywiązanie do własnej miejscowości lub własnego
regionu powodujące stawianie spraw lokalnych ponad sprawy ogólnokrajowe1. Nie
ma jednak stałego, niezmiennego, czystego pojęcia czy poczucia ojczyzny – przywiązania do pól, rzek, jezior, lasów, gór, osób czy obyczajów jako takich, lecz zawsze
zespolone jest z określonymi stosunkami społecznymi, poprzez pryzmat których jest
oceniane. Państwo nigdy nie jest ojczyzną, chociaż bywa, że nowoczesna ojczyzna
ma jego polityczną formę. Państwo i jego ustrój, zależnie od roli poszczególnych
grup społecznych w strukturze społeczno-politycznej, może mieć postać realną
i rzeczywistą lub postulowaną i idealną. Poszczególne jednostki czy grupy społeczne
1

Słownik synonimów, http://synonim.net/synonim/patriotyzm (17.07.2015).
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mogą manifestować swój patriotyzm, walcząc o ojczyznę taką, jaka realnie jest,
natomiast inne w tym samym czasie mogą manifestować swój odmienny patriotyzm,
walcząc o ojczyznę swoich marzeń.
Miłość patriotyczna, tak jak wszelka miłość, prowadzi do idealizacji swego
obiektu i pewnych trudności w przyjęciu prawdy o nim. Problem polega na tym,
czy ta idealizacja jest niezamierzona i odpowiada wszystkim, czy dokonywana jest
świadomie i służy interesom tylko jednej ze stron. Patriotyzm jest nie tylko stanem
uczuciowym, ale również systemem określonych zachowań, którym wzniosłe stany
uczuciowe nie muszą towarzyszyć lub są trudne do jednoznacznego określenia.
Ponadto patriotyzm określany jest przez ustrój państwa realnie istniejący i wyobrażony oraz toczącą się historycznie walkę klasową między tymi, którzy są w różny
sposób uprzywilejowani, a tymi, którzy są marginalizowani. Sprawia to, że może
powstać wewnętrznie sprzeczny związek patriotycznych uczuć i postaw, jak w 1939
roku, kiedy więzieni komuniści polscy deklarowali chęć walki z hitlerowskimi
najeźdźcami, a mimo to nie byli wypuszczani z więzień, gdyż władzom ich patriotyczna postawa wydawała się podejrzana i zawierająca ukryte dalekosiężne cele.
Miłość patriotyczna jest wynikiem drogi życiowej i wychowania przez otoczenie, rodzinę i szkołę. Patriotyzm ma jednak, tak jak każde wychowanie w antagonistycznie zróżnicowanym społeczeństwie, swoją drugą, ciemną stronę. Emma
Goldman (1869–1940, działaczka anarchistyczna) pisała:
Lew Tołstoj, największy antypatriota naszych czasów, definiuje patriotyzm jako
zasadę, która usprawiedliwia ćwiczenia do masowych mordów; to fach który wymaga lepszego wyposażenia w narzędzia do zaprawiania się w zabijaniu ludzi, niż do
wytwarzania rzeczy niezbędnych, takich jak buty, odzież i domy; to interes, który
zapewnia wyższe dochody i większą chwałę, niż te, które przypadają przeciętnemu
człowiekowi pracy2.

Patriotyzm wymaga, aby miłość do własnego kraju i kierujących nim elit
politycznych stała wyżej niż miłość do najbliższej rodziny.
Ludzi zmusza się, by byli patriotami i za ten luksus płacą nie tylko utrzymywaniem
swoich „obrońców”, ale nawet poświęcając własne dzieci. Patriotyzm wymaga
2
E. Goldman, Patriotyzm – zagrożenie dla wolności, „Le Monde diplomatique edycja polska.
Miesięcznik Społeczno-Polityczny” 2015, nr 7 (113), s. 42.
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posłuszeństwa wobec flagi, to znaczy karności i gotowości do zabijania – do zabicia
własnego ojca, matki, brata, siostry3.

Aby przemoc fizyczna w obronie ojczyzny mogła być zastosowana przez jej
obrońców, muszą oni zostać odpowiednio wychowani.
Wychowanie patriotyczne przez szkołę jest elementem stosowanego przez nią
jawnego i ukrytego programu wychowawczego. Ukryty program wychowawczy
zakłada posługiwanie się tak zwaną przemocą symboliczną (Pierre Bourdieu) polegającą na transmisji określonych zachowań, treści i znaków danej kultury narodowej
wraz z określonym sposobem interpretacji rzeczywistości. Przemoc symboliczna
w określonych warunkach zmusza ludzi do zastosowania przemocy fizycznej i rozgrzesza ich z jej skutków. Pomiędzy przemocą fizyczną a przemocą symboliczną
występuje sprzężenie zwrotne. Trudno określić, która z nich jest pierwotna w danym
momencie historycznym.
Przy analizie problemu patriotyzmu w warunkach globalizacji powinno się
uwzględnić kilka kwestii. Po pierwsze, należy go rozpatrywać na tle zmieniającego
się znaczenia kwestii narodowej w dłuższym przedziale historycznym, sprzeczności
pomiędzy obumieraniem dawnego pojmowania i znaczenia narodów a ożywianiem
się ruchów nacjonalistycznych, autonomicznych i separatystycznych w dobie
globalizacji. Po drugie, trzeba widzieć zmieniającą się rolę państw narodowych
i wzrost znaczenia transnarodowych organizacji gospodarczych. Po trzecie, państwa narodowe nie były warunkiem powstania narodów, lecz ukształtowane narody
starały się powołać własne państwa narodowe. Po czwarte, o powstaniu narodów
decydowały procesy ekonomiczne, kształtujące się rynki oraz postępujący społeczny
podział pracy, dlatego nawet zanik jakichś państw narodowych nie oznacza automatycznego kresu istnienia narodów, lecz może prowadzić pod naciskiem procesów
społeczno-ekonomicznych do długiego procesu ich transformacji czy dekompozycji.
Po piąte, patriotyzm i miłość należy rozpatrywać jako określony historycznie system
stosunków społecznych, podobnie jak i inne stany uczuciowe. Po szóste, należy
uwzględnić fakt, że w okresie globalizacji i dominacji neoliberalizmu następuje
prywatyzacja i utowarowienie stosunków społecznych, a zatem także patriotyzmu.
Po siódme, każdy ustrój, każda klasa społeczna posiada swoje rozumienie patriotyzmu w konkretnym momencie historycznym zabezpieczającym realizację ich

3

Ibidem, s. 43.
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interesów4. Po ósme – zależnie od warunków i sytuacji, kiedy następuje odwołanie
się do patriotyzmu, może on pełnić rolę konserwatywno-reakcyjną, postępową
i krytyczno-utopijną.

O istocie, genezie i skutkach globalizacji
Współczesna globalizacja wyprowadza i łączy różne procesy ekonomiczne, polityczne i ideologiczne w skali planety, na bazie jednolitego rynku towarów, usług
i czynników produkcji, obejmuje z różnym nasileniem wszystkie kraje i regiony
gospodarcze. Planetarna produkcja i rynek nie są wolne od wewnętrznych sprzeczności – rynki narodowe podlegają silnej dekompozycji, ale są nadal względnie żywotne.
Początków ostatniej globalizacji należy się doszukiwać w procesach gospodarczych, jakie zaczęły wstępować już w latach sześćdziesiątych XX wieku. Zyski
kapitału i akumulacja rosły przede wszystkim dzięki wzrostowi stopy wyzysku siły
roboczej, czyli dzięki powstrzymywaniu wzrostu płac w stosunku do wydajności
pracy – ale niskie płace robocze ograniczały popyt, a tym samym produkcję i samą
ekspansję kapitału. Powstałe dzięki inwestycjom i ograniczeniom produkcji nadwyżki mocy produkcyjnych zmniejszały w efekcie stopy zysku i proces akumulacji
musiał zwolnić, zwłaszcza gdy nie było bodźców w postaci odpowiednio dużych
wojen, zdobyczy nowych i chłonnych rynków, innowacji technologicznych lub
atrakcyjnych i nowatorskich towarów rynkowych. „Normalnym” stanem gospodarki
kapitalistycznej zdominowanej przez oligopole stała się jej „stagnacja” wyraźnie
widoczna zwłaszcza w krajach najwyżej rozwiniętych, maskowana przez pewne
górki i dołki wzrostu gospodarczego. Ale rozpoczęta wówczas walka z nasilającą
się groźbą stagnacji i jej skutków w warunkach nadakumulacji kapitału doprowadziła w latach kolejnych do finansjeryzacji całej gospodarki skutkującej dominacją
kapitału finansowego nad przemysłowym i zwiększeniem zysków kapitału finansowego w stosunku do kapitału przemysłowego oraz wzrostem zadłużenia „realnej

Nie przypadkiem Jerzy Kochan pisze o patriotyzmie jako „machinie wojennej”, że panujące siły
polityczne odmawiają patriotyzmu swoim przeciwnikom i wrogom. „Określenie patriotyzmu nie jest
bowiem niewinną zabawą teoretyczną. Staje się w panującym dyskursie podstawową formą ideologicznego oddziaływania i dyscyplinowania, sposobem organizowania różnych treści ekonomicznych,
społecznych, politycznych w całościowy system ideowy skutecznie korespondujący z zastaną świadomością społeczną”. J. Kochan, Życie codzienne w matriksie. Filozofia społeczna w ponowoczesności,
Warszawa 2007, s. 100.
4
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gospodarki”. Coraz bardziej korzystnych lokat dla nadwyżek kapitałowych zaczęto
szukać poza granicami czołowych państw kapitalistycznych w różnych zakątkach
całej planety. Powstały wielkie transnarodowe korporacje, które zaczęły osiągać
zyski często większe niż budżety średniej wielkości państw narodowych. Państwa
te nie były i nie są w stanie przeciwstawić się politycznie tym organizacjom gospodarczym, poddać ich kontroli lub zaskarżyć ich rabunkowej działalności przed
sądem. Sprzeciwy i patriotyczne manifestacje mas pracujących przeciwko napływom obcych kapitałów, masowym wywłaszczeniom, wyniszczającej eksploatacji
surowców i miejscowej siły roboczej oraz wywozowi kapitałów poza granice kraju
stały się w tych warunkach nieskuteczne.
W walce o nowe miejsca lokacji inwestycji, dostęp do surowców i tańszej
siły roboczej kapitał używa wszelkich środków z wojnami pod pretekstem obrony
cywilizacji, demokracji, prawa narodów do samostanowienia czy praw człowieka.
Część mas pracujących została postawiona wobec alternatywy, czy poprzeć rozwój
przemysłu zbrojeniowego podtrzymującego koniunkturę gospodarczą, ekspansję
kapitału zagranicznego i ewentualną wojnę, czy potępić militarystyczną politykę
i stracić miejsca pracy. Ta alternatywa jest fałszywa z punktu widzenia perspektywicznych interesów mas pracujących, ale została sztucznie stworzona i jest podsycana
koniecznością walki z „zacofaniem” i „terroryzmem” w interesie najbardziej ekspansywnych i agresywnych grup panującej oligarchii finansowej i kapitału. Wszyscy
zatem, którzy nie akceptują i nie popierają tej polityki, nie ulegają magii dawnych
zwycięstw i klęsk militarnych – nie zasługują według ideologów międzynarodowego
kapitału i oligarchii na miano patrioty, demokraty czy nowoczesnego człowieka.
Globalizacja wbrew zapowiedziom nie przyczyniła się także do likwidacji
dystansu pomiędzy najbiedniejszymi i najbogatszymi krajami5. Doprowadziła bowiem do rozwoju sprzeczności na wyższym poziomie. Zamiast do wzrostu harmonii
w skali planety, przyczyniła do rozwoju asymetrycznej współzależności, w której
utrzymują się i pogłębiają podziały pomiędzy światem preindustrialnym, industrialnym i postindustrialnym. Utrzymuje się wysoka stopa bezrobocia i marginalizacja
znacznych grup społecznych nie tylko na Peryferiach, ale także w krajach Centrum
kapitalizmu. Wzrosły i nadal rosną dysproporcje w podziale produktu globalnego
brutto. Wszystko to wzmogło poczucie historycznej krzywdy oraz stworzyło dogodne podglebie dla nacjonalizmu i patriotyzmu w krajach zacofanych i rozwijających
5
„Europa w 1820 r. była trzy razy bogatsza od Afryki. Natomiast w 1992 r. już przeszło 13-krotnie”.
H. Chołaj, Ekonomia polityczna globalizacji. Wprowadzenie, Warszawa 2003, s. 605.
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się, ale zmusiło również do rewizji stosunku do patriotyzmu osób wykluczonych
w krajach Centrum.
Wiele państw zacofanych i rozwijających się wpadło w pułapkę zadłużeniową
zastawioną przez kapitalistyczne Centrum. Ułatwiło to instytucjom finansowym
wymuszenie na rządach narodowych rygorystycznych restrukturyzacji, prywatyzacji, znoszenie ograniczeń dla przepływu kapitału, deregulacje rynków, likwidację państwowej pomocy dla ludności ubogiej – co faktycznie zwiększyło zyski
i uspołeczniło straty, w czym istotne stało się zamrożenie lub obniżenie realnych
płac roboczych. W wieku krajach pod hasłem prywatyzacji i działania praw rynku
wywłaszczono miliony drobnych rolników, ograniczono dostęp do wody pitnej, co
często oznaczało groźbę fizycznej zagłady. Poddanie się małych i średnich państw
narodowych naciskom ponadnarodowych korporacji z jednej strony zrodziło do
pewnego stopnia i czasu uczucia patriotycznego niepokoju i troski o własne państwa narodowe, a z drugiej strony w związku z często otwartym popieraniem przez
kompradorskie polityczne elity narodowe interesów ponadnarodowych korporacji
osłabiło patriotyzm i ukształtowało uczucia wrogości najszerszych mas pracujących
do własnych państw narodowych. Kapitał w krajach Centrum, aby zdobyć poparcie
dla swej ekspansjonistycznej polityki, świadomie odwołuje się do nacjonalizmu,
rasizmu, misji cywilizacyjnej.
Mapy wpływów i rozprzestrzenienia się patriotyzmu, nacjonalizmu, szowinizmu, rasizmu w poszczególnych krajach są jednak bardzo skomplikowane. Michel
Husson wskazuje, że globalizacja niesie nowy rodzaj zależności pomiędzy gospodarkami narodowymi a gospodarką światową. Poszczególne transnarodowe korporacje
aktywność swoją lokują w wielu krajach – z różnych pozyskują surowce, w jednych
organizują działalność badawczo-koncepcyjną, a w drugich produkcję poszczególnych elementów czy montaż gotowych wyrobów, a w jeszcze innych sprzedaż
gotowych wyrobów. Korporacje transnarodowe odgrywają coraz większą rolę. 80%
wartości produkcji światowej wytwarzane jest przez 43 tysięcy firm będących pod
kontrolą 737 banków, towarzystw ubezpieczeniowych lub wielkich grup przemysłowych, a 147 przedsiębiorstw wielonarodowych posiada 40% wartości ekonomicznej
i finansowej wszystkich istniejących na świecie przedsiębiorstw wielonarodowych6.
W tej sytuacji traci na znaczeniu prosty podział gospodarki światowej na gospodarki
M. Husson, Nowa konfiguracja imperializmu. Wokół kapitalizmu globalnego, tłum. Z.M.
Kowalewski, „Le Monde diplomatique. Miesięcznik Społeczno-Polityczny. Edycja polska” 2015, nr 6
(112), s. 35.
6
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narodowe, zaś na podział Centrum–Peryferia nakłada się zintegrowana gospodarka
światowa (internacjonalistyczna) pod egidą przedsiębiorstw międzynarodowych.
Pod ich egidą następuje integracja jedynie segmentów gospodarek narodowych,
które tworzą jednak skomplikowaną sieć oplatającą gospodarkę światową, która
nie pokrywa się z granicami państwowymi. O jej skomplikowaniu świadczą dane
przytoczone przez Hussona – podaje on, że na przykład 15% francuskich robotników
zatrudnionych jest w przedsiębiorstwach pod kontrolą zagraniczną, a 3,5 miliona
robotników na całym świecie zatrudnionych jest w zagranicznych filiach firm francuskich, zaś tylko 1/5 pracowników IBM pracuje w USA7. Wielkie firmy większość
zysków uzyskują na rynkach międzynarodowych, w związku z tym zaostrza się
sprzeczność między państwami narodowymi, na terytorium których znajdują się
siedziby firm międzynarodowych i które wspierane są przez te państwa narodowe,
gdyż firmy nie chcą rozwiązywać problemu bezrobocia obywateli tych państw i realizować innych ich funkcji socjalnych, ponieważ mogą znaleźć tańszą siłę roboczą
gdzie indziej. Te skomplikowane powiązania sprawiają, że elementem patriotyzmu
przestała być konsumpcja towarów rodzimej produkcji – do mas bardziej przemawiają ceny niż nacjonalizm gospodarczy.
Gospodarki światowej nie można już analizować tylko z punktu widzenia hierarchicznego przeciwstawienia krajów imperialistycznego Centrum i krajów zależnych. Duża część ludności świata mieszka bowiem w krajach lub enklawach krajów
wysoko rozwiniętych stanowiących peryferia globalizacji. Pomimo dynamicznego
rozwoju krajów Peryferium kwestią otwartą pozostaje to, na ile są one samodzielnymi
i suwerennymi producentami, a na ile jedynie zależnymi podwykonawcami, których
los zależy od przypływów i odpływów kapitałów międzynarodowych. Ujawniają się
w związku z tym sprzeczności w funkcjach państw narodowych i w stosunku mas
pracujących do patriotyzmu.
Z jednej strony państwa muszą łączyć rozbieżne interesy kapitałów zwróconych
ku rynkowi światowemu i zgodnie z tym organizujących produkcję oraz tkanki
przedsiębiorstw produkujących na rynek wewnętrzny. W analizie kapitałów
narodowych coraz większego znaczenia nabiera rozróżnienie między sektorem
„narażonym” a sektorem „osłanianym”. Z drugiej strony te same państwa starają
się jednocześnie zagwarantować spójną regulację krajową i warunki optymalnego
osadzania się w coraz bardziej zglobalizowanej gospodarce. W tych warunkach
7
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stosunki między państwami kapitalistycznymi kształtują się wokół dwóch sprze
cznych ze sobą celów: każde państwo klasycznie stara się zapewnić sobie określoną
rangę na skali hegemonii, ale trzeba również zapewnić warunki funkcjonowania
zglobalizowanego kapitalizmu. Instytucje międzynarodowe, takie np. jak Światowa
Organizacja Handlu (WTO), funkcjonują zatem jako swego rodzaju „syndycy
państw kapitalistycznych”, stwarzając warunki do totalnej swobody cyrkulacji
kapitałów. Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę bieżące rokowania w sprawie
porozumienia transatlantyckiego TTIP [Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie
Handlu i Inwestycji – przyp. E.K.], to okaże się, że dla Stanów Zjednoczonych stawką
jest poleganie na „partnerze” europejskim po to, aby potwierdzić swoją hegemonię
w obliczu wzlotu Chin8.

W projekcie negocjowanego porozumienia TTIP zawarta jest propozycja przyznania firmom prawa bezpośredniego pozywania państw narodowych przed sądy,
co oznacza zdjęcie z państw narodowych patriotycznej woalki i przekształcenie ich
w majestacie prawa w narzędzia realizacji interesów wielkich międzynarodowych
korporacji. Jakakolwiek próba wspierania rodzimych przedsiębiorstw przez rządy
narodowe, co było elementem tradycyjnego patriotyzmu i nacjonalizmu gospodarczego, będzie mogła być zaskarżona przez zagranicznych „inwestorów” przed
sądem. Jeśli porozumienie to wejdzie w życie, patriotyzm i nacjonalizm gospodarczy
wobec dużych firm i państw z realnej polityki przejdą do podręczników historii,
a wyładowanie swoje znajdą na małych firmach i krajach.

Kwestia narodowa a patriotyzm i nacjonalizm
Ukształtowanie się współczesnych narodów wymagało przezwyciężania starych,
typowych dla feudalizmu więzi partykularnych i regionalnych podziałów w oparciu
o ukształtowany rynek ogólnopaństwowy i rozwinięty społeczny podział pracy.
Poprzez przynależność do „narodu” powstała więź solidarności między grupami,
które w procesie rozwoju kapitalizmu zaczynały być postrzegane jako sobie obce.
Prawa poddanego zmieniły się w liberalne i polityczne prawa obywatelskie. Idea
suwerenności narodu pozwoliła na zastąpienie rozpadających się więzi stanowych
i dała możliwość mobilizacji ludu mocniej niż religie i władcy „namaszczeni przez
8
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Boga”. Patriotyzm o zasięgu narodowym i państwowym stał się powszechną formą
panującej ideologii umacniającej swoją pozycję burżuazji. Patriotyzmowi musiał
jednak towarzyszyć, w związku z zaostrzaniem się sprzeczności kapitalizmu, rozwój
różnych form nacjonalizmu. Dlatego nigdy nie zdarzyło się tak, by naród istniał
bez ideologii nacjonalistycznej i walki o hierarchię narodów. Pojawiły się różnice
pomiędzy nacjonalizmem dominującym (Centrum) a zdominowanym (Peryferii).
„Nacjonalizm w ogóle, nacjonalizm jako taki nie jest ani dobry, ani zły: jest on
historyczną formą sprzecznych interesów i walk”9.
W potocznym rozumieniu globalizacja prowadzi do zmierzchu „ojczyzn”,
powstania jednej „globalnej wioski” i ukształtowania się „obywatela świata”.
Patriotyzm i nacjonalizm zgodnie z tym punktem widzenia przechodzą zatem do
przeszłości. Jednak wbrew tym prognozom separatyzm narodowy i narodowościowy
ma się dobrze i stał się niejako drugą stroną liberalnej globalizacji. Patriotyzm i nacjonalizm znajdują swój wyraz w coraz powszechniejszych tak zwanych rekonstrukcjach historycznych i powszechnie organizowanych muzeach stanowiących swoiste
świątynie powszechnego i lokalnego patriotyzmu oraz nacjonalizmu. Interesy i cele
klasowe zostają w tych przedstawieniach starannie zamaskowane. Nie rozumieją tego
ci, którzy traktują jako absolutne i najważniejsze przeciwieństwa między narodami,
a negują klasową strukturę społeczeństwa.
Ponieważ współczesne państwa i narody nie istnieją bez nacjonalizmu, trudno
oddzielić patriotyzm od nacjonalizmu czy też odróżnić łagodną formę nacjonalizmu,
obronną, od nacjonalizmu przesadnego, agresywnego szowinizmu związanego
z imperializmem i prześladowaniem mniejszości etnicznych.
Dawne państwa narodowe przedstawiały więzi i zależności narodowe jako
ważniejsze niż inne. Dawny nacjonalizm rekonstruował jedność narodową rozsadzaną przez walkę klas i wchłonięte grupy ludzi o odmiennej tradycji kulturowej
i historii. Wojny były „boską próbą” dla jedności narodowej. Dawny nacjonalizm,
szowinizm i rasizm przyjmowały milcząco założenie, że dany naród był genetycznie
czysty. Wytwarzana „fikcyjna etniczność” pozwalała danemu ludowi uznać się za
wspólnotę narodową. Wbrew tym spekulacyjnym wymysłom żaden współczesny
naród nie posiada jednak nieprzerwanego pokrewieństwa swojej ludności od czasów
prehistorycznych, narody powstają bowiem również w wyniku integracji ludności
wywodzącej się z różnych ludów, grup etnicznych i rejonów.
9
É. Balibar, Trwoga mas. Polityka i filozofia przed Marksem i po Marksie, tłum. A. Staroń,
Warszawa 2007, s. 307.
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Jeśli sukces w tworzeniu „fikcyjnej etniczności” nie był pełny, to właśnie za
sprawą oficjalnie negowanej walki klas, sprzeczności między „nacjonalizmem a ideą
równości społecznej”. Co więcej, za sprawą zaostrzających się w okresie globalizacji i dominacji neoliberalizmu sprzeczności socjalno-ekonomicznych występuje
potrzeba ciągłej eskalacji nacjonalizmu. Tak powstaje współczesny rasizm, który ma
uchronić naród i jego charakter przed „zdegenerowaniem”. Kluczowym elementem
rasistowskich teorii stał się pogląd o naturalności, niższości i nieusuwalności odmienności zdominowanej grupy. Pojęcie rasy jest tak nieokreślone i rozciągliwe, że
różnice te mogą dotyczyć wyglądu zewnętrznego, kultury, religii lub przynależności
klasowej. Przypisanie niższości rasowej, zwłaszcza klasom i warstwom nieposiadającym środków produkcji, stało się sposobem stabilizowania hierarchii społecznej
i blokowania ich wszelkich ruchów emancypacyjnych. Chodziło o wytyczanie
i strzeżenie granic społeczno-ekonomicznych i politycznych w nowych warunkach,
kiedy istnienie ich zaczęło być powszechnie kwestionowane i przekraczanie ich stało
się wewnętrzną potrzebą milionowych mas. W walce klas i interesach oligarchii
finansowej w procesie globalizacji tkwią zatem najgłębsze i uniwersalne źródła
współczesnego szowinizmu i rasizmu jako wyższego stopnia nacjonalizmu i interpretowane często błędnie jako nowe formy patriotyzmu.
Poza tym kapitalizm nie rozwija się równomiernie w poszczególnych krajach,
globalizacja nie obejmuje całego świata jednocześnie i jednakowo – dlatego są globalizujący i globalizowani. Proces globalizacji wręcz implikuje mniejszościowe ruchy
narodowe i etniczne, zawiera bowiem ukryte odwołanie do wyobrażenia Centrum lub
rywalizujących potęg, które podporządkowały sobie Peryferia i „regiony zewnętrzne”.
We wszystkich krajach pojawiają się „Inni”. Ci „Inni” zawierają małżeństwa,
mają dzieci, biorą udział w życiu publicznym, używają miejscowych języków.
W efekcie coraz więcej jednostek trudno jest zakwalifikować w sposób jednoznaczny
do danej mniejszości narodowej. Często też z różnych względów nawet większość
czuje się zagrożona przez napływające mniejszości. W skali globalnej występuje
„coraz więcej mniejszości, coraz mniej większości stabilnych i bezdyskusyjnych”10.
Patrząc na problem z punktu widzenia europejskiego, widzimy, że pewne „większości” pojawiają się jako „mniejszości”, których język i kultura tracą wszelkie uprzywilejowanie istniejące gdzieś indziej. Im większą rolę odgrywają migracje siły roboczej
i kształtujące się mniejszości, tym coraz trudniej je zdefiniować. Intelektualna
niemoc w tej sprawie może być przyczyną tego, że próbuje się czasami ponownie
10

Ibidem, s. 365.
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określić tożsamość etniczną i patriotyzm poprzez przemoc, która występuje w wielu
krajach niezależnie od poziomu ich rozwoju.
Poczucie wykluczenia jest szczególnie widoczne wśród młodzieży, dla której
słowa „patriotyzm”, „obywatelskość”, „demokracja”, „prawa człowieka” są często
– z uwagi na brak pracy i odroczony start życiowy – terminami pustymi. Nic więc
dziwnego, że ruchy nacjonalistyczne i neofaszystowskie zasilane są w większości
przez młodzież, którą ideolodzy neoliberalizmu w celach propagandowych nazywają
„kibolami”. Dlatego ideologia „preferencji narodowej” i „czystki etnicznej” powstaje
nawet wówczas, gdy brakuje jakiejkolwiek bazy etnicznej. Z uwagi na socjalno-ekonomiczne sprzeczności we współczesnych społeczeństwach możliwy jest na
przykład antysemityzm bez Żydów, rasizm bez ras ludzkich, patriotyzm bez narodu
czy antykomunizm bez komunistów.
Historia nacjonalizmu, szowinizmu i rasizmu w Europie nie zaczęła się wraz
z sukcesem Hitlera i nie skończyła wraz z jego klęską. Zdaniem Balibara rasizm
i neofaszyzm współczesnej Europy są skutkami nierozwiązanych sprzeczności,
w jakie popadła wbrew rozgłaszanemu triumfowi ekonomia neoliberalna w okresie
globalizacji, a szczególnie system polityczny nazywany przedstawicielskim (który
coraz mniej reprezentuje interesy swoich wyborców). Wskutek coraz bardziej zaostrzających się sprzeczności społecznych szowinizm, rasizm i neorasizm są niczym
ciągle samonakręcająca się autodestrukcyjna spirala. Dlatego naiwnością jest myślenie, że można zwalczyć szowinizm i rasizm i oddzielić je od patriotyzmu w imię
hasła uniwersalności zamieszkującego glob ziemski rodzaju ludzkiego. Szowinizm
i rasizm tkwią bowiem w samej istocie uniwersalizmu globalizacyjnego. Do zwalczenia szowinizmu i rasizmu nie wystarczy zatem oświeceniowo-racjonalistyczny
punkt widzenia, przedstawienie ich jako „fałszywej świadomości”.

Granice a patriotyzm
Tradycyjny patriotyzm wymagał gotowości do obrony granic narodowych. Natomiast
zdaniem zwolenników globalizacji największym jej dobrodziejstwem jest zniesienie
granic narodowych i państwowych, co jest tożsame z eliminacją z patriotyzmu
konieczności walki o obronę i poszerzenie własnego terytorium. Tymczasem sprawa jest bardziej skomplikowana – pojęcie granicy ma swoją historię. W dawnych
czasach granica państwowa wyznaczała określone terytorium, z którego państwo
ściągało podatki, tożsamość i warunki państwowej przynależności jednostek do
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danego państwa. Obecnie granice przestały być „realnościami czysto zewnętrznymi”, dawne granice są podważane przez transnarodowe korporacje, którym stare
granice państwowe utrudniają dostęp do surowców, rynków i taniej siły roboczej.
Następstwem relatywizacji granic w warunkach globalizacji jest jednak masowy
rozwój konfliktów etnicznych lub pseudoetnicznych wyrastających na stereotypach
kulturowych wewnątrz poszczególnych narodów i państw narodowych.
W procesie globalizacji ma bowiem miejsce heterogeniczność i wszechobecność
granic:
tendencyjne pomieszanie granic politycznych, kulturowych, socjalno-ekonomicznych,
ongiś lepiej lub gorzej urzeczywistnianie przez niektóre państwa narodowe, zmierza
dzisiaj w stronę swego końca. Dzieje się tak dlatego, że niektóre granice nie są już
usytuowane na granicach – w geograficzno-polityczno-administracyjnym znaczeniu
tego terminu – ale znajdują się gdzie indziej, wszędzie tam, gdzie są dokonywane
selektywne kontrole, na przykład sanitarne […] lub bezpieczeństwa. […] Na naszych
oczach, i to już od dawna, pojawia się nowa wszechobecność granicy11.

Dla poszukującego pracy granica zaczyna się na progu własnego (niekoniecznie) mieszkania, w drodze do urzędu rejestrującego bezrobotnych.
Balibar jest przeciwny programowi budowy „świata bez granic”. Współczesny
„świat bez granic” w prawno-politycznym rozumieniu tego terminu byłby terenem
dzikiego panowania prywatnych potęg monopolizujących kapitał, komunikację
i armię. Patriotyzm rozumiany jako próba przeciwstawienia się tej ekspansji kapitału
nie należy więc do przeszłości i w określonych warunkach może być postępowy.
W procesie globalizacji granice zmieniają się, ale nie oznacza to, że znikają.
Jego zdaniem
zwielokrotnia się ich liczba, choć redukuje lokalizacja oraz funkcja, granice
rozciągają się lub rozdwajają, stają się zonami, regionami, krajami granicznymi,
w których się przebywa i żyje. […] Oznacza to jednak także – nieodwracalnie – że
granice przestały tworzyć linie […], na których zatrzymuje się polityka, ponieważ
kończy się wspólnota […], gdzie politykę można kontynuować tylko „innymi
środkami”12.
11

Ibidem, s. 324.
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Globalizacja doprowadziła do nowej instytucjonalnej formy granicy w Europie
– przyjęto traktat z Maastricht i układy z Schengen, rozwój środków komunikacji
ograniczył rolę „bram i posterunków”. Akty kupna i sprzedaży oraz wymiany
monetarnej dzięki komputerom dokonują się w czasie rzeczywistym poza kontrolą
państwa, zmienił się charakter i przebieg działań zbrojnych, państwa utraciły kontrolę nad procesami nierówności i wykluczenia, rozproszeniu poza metropolie uległy
centra decyzji gospodarczych.
Sprzeczny charakter rozwoju granic ma jeszcze inny aspekt. Wbrew dawnemu
patriotyzmowi rozwija się współczesny separatyzm i powstają również nowe granice
w znaczeniu geograficzno-polityczno-administracyjnym. Źródeł dążeń do autonomii
i separatyzmu można szukać właśnie w globalizacji kapitału, który dąży do zdobycia
nowych źródeł surowców i taniej siły roboczej oraz niesie z sobą między innymi
unifikację produkcji, konsumpcji i kultury oraz przekazu telewizyjnego i filmowego;
okcydentalizację; narzucanie języków lokalnym narodom i narodowościom; zmiany
struktury społecznej; szybką degradację lub niewyjaśniony awans wielu grup społecznych; szybkie przekształcenia własnościowe; wyrzucanie poza nawias społeczny
wielu niezintegrowanych z systemem globalnym środowisk; rozwój ponadnarodowej
i ponadlokalnej biurokracji; utratę punktów orientacyjnych w systemie wartości;
poszerzenie dystansu pomiędzy Centrum a Peryferiami; bankructwo dekolonizacji;
zmiany cen i stóp procentowych wywołane odległymi faktami ekonomicznymi; łamanie przemocą zwyczajów międzynarodowych. Odpowiedzią części społeczeństw
na te przemiany związane z globalizacją jest między innymi: rozwój poczucia otoczenia poszczególnych państw i narodów przez wrogów, którzy tylko dybią na ich
pomyślność i egzystencję; odradzanie się tradycyjnych konfliktów terytorialnych;
rozbudzanie dążeń do separatyzmu i regionalizmu oraz buntu. Patriotyzm lokalny
i separatyzm narodowościowy ożywają w krajach uważanych dotąd za jednolite.
Niektóre separatyzmy mają mniejsze lub większe swoje historyczne i społeczne uzasadnienie, a niektóre sprawiają wrażenie bardziej tworów medialnych i utopijnych
niż rzeczywistych, gdyż nie stoją za nimi żadne historyczne mniejszości narodowe
czy narodowościowe. Sztuczność wielu mitów narodowych sprawia, że pojawia się
partykularyzm pod płaszczykiem obrony „autentycznej” regionalnej kultury, demokracji czy „małej” ojczyzny. Ruch autonomiczny i separatystyczny jest drugą stroną
i narzędziem globalizacji – niekiedy chodzi bowiem o rozbicie dawnych dużych
struktur narodowo-państwowych, aby później łatwiej było niewielkie struktury
zglobalizować i podporządkować transnarodowym korporacjom i instytucjom oraz
stojącym za nimi agresywnym państwom.
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Po ukształtowaniu się danego narodu i ujawnieniu się jego sprzeczności społecznych pojawia się złudzenie, że świadomość narodowa jest tylko zewnętrzną
formą, a istotą jej jest świadomość regionalna, co ma często swoje wsparcie w zróżnicowanym poziomie rozwoju gospodarczego poszczególnych krajów. Świadomość
narodowa wykuta w walce z innymi narodami „jawi się tylko jako osłona dla urzeczywistnianych w sferze wewnętrznej indywidualnych wolności obywateli – zarówno wolności składających się na prywatną autonomię obywateli społeczeństwa, jak
i tych składających się na polityczną autonomię obywateli państwa”13. Kiedy jedność
narodowa zostaje zagrożona w wyniku wewnętrznych sprzeczności klasowych czy
globalizacji, niektórym w reakcji obronnej zaczyna się wręcz wydawać, że patriotyzm lokalny jest zdrowszy i ważniejszy, a patriotyzm narodowy służy mu tylko za
świadomościowe tło. Próbują nawoływać do tworzenia wspólnot, które są przeciwne
wspólnotom narodowym osłabionym przez globalizację. Ich zdaniem nacjonalizm
ogólnonarodowy dożywa swoich ostatnich dni i przestaje być konieczny dla rozwoju
republiki i demokracji. Sensem demokratycznego rozwoju społeczeństwa staje się
jego zróżnicowanie. Konstytucja, ogólnokrajowe prawo oraz tradycje powstań i zwycięstw w bitwach narodowych nie muszą zatem być szanowane. Wbrew stwarzanym
pozorom nowoczesności propozycje te mają konserwatywno-reakcyjny charakter.
By zneutralizować wewnętrzne konflikty klasowe rządy państw narodowych
z jednej strony inicjują konflikty z innym narodami i tolerują rasistowskie zachowania swoich obywateli, ale z drugiej strony, ponieważ integracyjna moc demokracji
obywatelskiej może ujawnić się tylko wtedy, gdy będzie można stworzyć warunki
dla rozwoju wszystkich i ich egzystencji w pożądanych przez siebie formach,
bagatelizują i tolerują ruchy separatystyczne i autonomiczne. Ze swych prawno-politycznych kompetencji wszyscy obywatele mogą jednak skorzystać tylko pod
warunkiem nienaruszalności przez państwo sfery prywatnej i prywatnej aktywności. Lata po II wojnie światowej dowiodły żywotności i korzyści demokratycznej
wspólnoty narodowej. Globalizacja przyniosła jednak inne i nowe problemy, ale nie
zlikwidowała sprzeczności pomiędzy nacjonalizmem a patriotyzmem, globalnym
uniwersalizmem a partykularyzmem.

13
J. Habermas, Uwzględniając innego. Studia do teorii politycznej, tłum. A. Romaniuk, Warszawa
2009, s. 136.
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Państwa narodowe w okresie globalizacji
Tradycyjny patriotyzm polegał między innymi na gotowości do obrony swego
narodowego państwa w przypadku zewnętrznej agresji. Ale w procesie globalizacji
państwa narodowe ulegają sprzecznym tendencjom rozwojowym. Rządy i państwa
narodowe z jednej strony są przydatne dla transnarodowych korporacji, przełamują
bowiem partykularyzmy lokalne, torują drogę i zabezpieczają rozwiązania prawne
oraz tworzą niezbędną dla nich infrastrukturę. Jednocześnie pojawiają się potrzeby
społeczne, które tylko one mogą zaspokoić. Z drugiej zaś strony państwa narodowe
są dysfunkcjonalne i coraz mniej potrzebne dla swych obywateli, gdy bagatelizują
i pomijają ich bieżące i perspektywiczne interesy. Tak zwana polityka historyczna
państw narodowych jest w związku z tym pełna sprzeczności – odradza się ciągle
zaostrzająca się sprzeczność pomiędzy zglobalizowaną gospodarką a państwami narodowymi, które pozostają głównymi ramami życia politycznego swoich obywateli.
Aby legitymizować swoje istnienie wobec szerokich rzesz społecznych, państwa
narodowe zmuszone są walczyć w obronie narodowej i lokalnej tożsamości. A jednocześnie muszą stwarzać warunki i ścigać się z innymi państwami narodowymi
w ustępstwach wobec kapitału międzynarodowego i przyciąganiu go do siebie. Stąd
na przykład państwo polskie potrafi gloryfikować zakończone klęską powstanie
warszawskie, a zarazem przemilczać lub potępiać powstania w miastach Iraku czy
Afganistanu, gdzie w interesach kapitału toczone są neokolonialne wojny; popierać
emigrację wielu Polaków do państw zachodnich i bronić się przed imigrantami
z Afryki i Azji; wychwalać zburzenie Muru Berlińskiego i przechodzić do porządku
dziennego nad murami pomiędzy Izraelem i Palestyną, Turcją i Syrią, Węgrami
i Serbią czy między Meksykiem i USA.
Ale nierozumiejący tej dwoistej roli państw narodowych neoliberalni zwolennicy globalizacji (niczym religijni fundamentaliści) twierdzą, że przeszkodą
w ustanowieniu nowego globalnego ładu są państwa narodowe, których suwerenność
należy jeszcze bardziej ograniczyć. O tym, że zjawisko to nie jest jednak jednoznaczne w ocenie, świadczy fakt powstania w latach dziewięćdziesiątych XX wieku
23 nowych państw i dobijanie się swojej niepodległości wielu dalszych narodów.
Z kolei przeciwnicy globalizacji, nie rozumiejąc jej ekonomicznych przyczyn i mechanizmów, uważają, że państwa narodowe nie dość energicznie przeciwstawiają się
transnarodowym korporacjom i ich polityce, że tylko naturalne i silne zbiorowości
lokalne wierne tradycjom zdołają pokonać rosnące zagrożenia dla narodowej tożsamości.
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W warunkach globalizacji powstaje więc paradoksalna sytuacja, która jest
wynikiem paradoksalności samej globalizacji. Osłabieniu roli państwa narodowego
towarzyszy coraz większa tęsknota za silnym państwem, szczególnie wśród grup
społecznych i narodów marginalizowanych w wyniku globalizacji. Ale postulat
umocnienie państwa narodowego podzielają także liczni przedstawiciele warstw
zamożnych i uprzywilejowanych, jednak z zupełnie innych powodów – chcą być
lepiej przygotowani do stłumienia spodziewanego ewentualnego wystąpienia niezadowolonych mas.
Powszechnemu posługiwaniu się retoryką o osłabieniu państw narodowych
nie towarzyszyło w ciągu ostatnich dziesięciu lat osłabienie znaczenia Stanów
Zjednoczonych, które wspierając swoje korporacje, wydają na zbrojenia więcej
niż reszta świata, posiadają poza granicami ponad 120 tysięcy żołnierzy w około
80 dużych bazach wojskowych oraz floty marynarki wojennej z lotniskowcami
na wszystkich ważnych akwenach i szlakach morskich. Nie uległo też osłabieniu
znaczenie Rosji, która manifestuje swą mocarstwową siłę. Związek państw, jakim
jest Unia Europejska, rozszerzył również swój zasięg i stopień ingerencji w politykę
wewnętrzną państw narodowych. W samej Unii, biorąc pod uwagę efektywność
gospodarczą opartą na importowanych technologiach i tanią siłę roboczą, można
wyodrębnić centrum oraz półperyferia (Portugalia, Hiszpania, południowe Włochy,
Grecja, Słowenia, Węgry, Czechy i Estonia) i peryferia (Bułgaria, Rumunia,
Słowacja, Litwa, Łotwa, Polska)14. Jeśli możemy mówić o zmniejszeniu roli jakichś
państw, to zapewne państw rozwijających się, i to na arenie międzynarodowej, czyli
tak zwanych peryferii kapitalizmu (szczególnie w Afryce i Ameryce Łacińskiej),
albo w tych dziedzinach, w których ze względu na interesy kapitału aktywne być
nie chcą.
Deklarowanie osłabienia wszystkich państw narodowych w skali globalnej
i umacnianie się społeczeństwa obywatelskiego jest wyrazem ulegania pewnemu
złudzeniu, gdyż w rzeczywistości ma miejsce nowy podział władzy pomiędzy
kapitałem i państwami narodowymi. Te same państwa, które zrzekają się swoich
przywilejów wobec obiegu kapitału i pod jego naciskiem wycofują się z funkcji
pomocowych i socjalnych, natychmiast odzyskują swoją moc i sprawność, gdy muszą postawić tamę przed planetarnymi poszukiwaniami pracy przez ludność ubogą
lub gdy trzeba łupić obywateli-kierowców mandatami, które ze względu na swoją
14
Z.M. Kowalewski, Peryferyzacja Europy Wschodniej, „Le Monde diplomatique edycja polska.
Miesięcznik Społeczno-Polityczny” 2007, nr 3.
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powszechność stały się rodzajem nadzwyczajnego i stałego podatku. Okazują one
również swą moc wobec pozapaństwowych instytucji, które mają inne programy
niż instytucje rządowe otoczone licznymi „ekspertami”, lub gdy trzeba narzucić
większości obywateli rozwiązania, które są korzystne jedynie dla uprzywilejowanej
mniejszości.
Walka z „państwem opiekuńczym” stanowi świadectwo tej samej ambiwalencji.
W wygodny sposób przedstawia się ją jako koniec sytuacji pomocy i powrót do
odpowiedzialności jednostek i inicjatyw społeczeństwa obywatelskiego. Udaje
się, że dary paternalistycznego i wszechobecnego państwa uważa się za obraźliwe,
podczas gdy państwo to składa się z instytucji solidarności i bezpieczeństwa,
zrodzonych w robotniczych i demokratycznych walkach i finansowanych lub
współfinansowanych przez płatników składek15.

Wobec niemożności zapewnienia wszystkim obywatelom bezpieczeństwa
socjalnego, godziwych płac, pełnego zatrudnienia, równego uczestnictwa w życiu
publicznym i korzystania z zasobów publicznych – państwa, chcąc stworzyć warunki
bezkonfliktowego rozwoju i uzasadnić swoje istnienie, rozszerzają funkcję ochrony
prawa i porządku publicznego, obrony przed złodziejami, bandytami, terrorystami,
niechcianymi gośćmi z innych rejonów świata. David Harvey w książce pod tytułem
Neoliberalizm. Historia katastrofy pisał, że neoliberalizm służący do ideologicznego
uzasadnienia globalizacji nie odbiera znaczenia państwu narodowemu ani jego
instytucjom. „Nastąpiła natomiast radykalna rekonfiguracja instytucji i praktyk państwa (zwłaszcza w odniesieniu do proporcji między przymusem a przyzwoleniem,
między siłami kapitału a ruchami społecznymi, oraz między władzą wykonawczą
i sądowniczą z jednej strony, a siłami demokracji przedstawicielskiej z drugiej)”16.
Państwo neoliberalne jest tworem przejściowym lub niestabilnym ze względu na
sprzeczności między jego teoretycznymi założeniami a praktyką. Nawołuje ono do
podporządkowania się siłom rynkowym, a jednocześnie samo wszelkimi metodami
stwarza klimat dogodny do jego funkcjonowania; głosi zgodność swoich działań
z innymi państwami na arenie międzynarodowej, a jednocześnie z racji tego, że
samo jest podmiotem konkurencji na rynkach międzynarodowych, propaguje nacjoJ. Rancière, Nie żyjemy w demokracjach. Państwo prawa oligarchicznego, tłum. M. Kropiwnicki,
„Le Monde diplomatique edycja polska. Miesięcznik Społeczno-Polityczny” 2008, nr 1 (23).
15

16

D. Harvey, Neoliberalizm. Historia katastrofy, tłum. J.P. Listwan, Warszawa 2008, s. 111.
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nalizm; głosi wolność jednostki, a autorytarnie narzuca ustrój rynkowy; oznajmia,
że opieka zdrowotna jest sprawą osobistego wyboru, ale jedynym wyborem, który
akceptuje, jest zaspakajanie potrzeb zdrowotnych poprzez rynek; wzywa do stabilności systemu finansowego, ale propagowany indywidualizm rodzi jego chwiejność,
kryzysy i skandale finansowe; wychwala zalety wolnej konkurencji, ale prowadzi do
umacniania pozycji monopoli i oligopoli oraz korporacji transnarodowych; dąży do
przekształcenia wszystkiego w towar i ubolewa nad patologią społeczną, narkomanią, prostytucją, pornografią, przypadkami nowoczesnego niewolnictwa, rozpadem
tradycyjnych więzi społecznych. Przypomina to głodnego wilka, który chce odgryźć
sobie ogon, najeść się i nie poczuć bólu. Utrzymanie tej neoliberalnej utopii wymaga
na dłuższą metę siły, przemocy i autorytaryzmu, które programowo są sprzeczne
z koncepcją społeczeństwa obywatelskiego.
Neoliberalne państwo narodowe po to wspiera rozwój tak zwanego społeczeństwa obywatelskiego, aby ono wspierało i stanowiło bazę społeczną polityki
państwa, a nie po to, by występowało przeciwko niemu, mając na uwadze nawet
interesy większości obywateli. Państwo w warunkach globalizacji wobec oporu mas
obywateli, które nigdy nie pogodzą się z wyzyskiem społecznym, pełni nadal istotną
rolę w procesie redystrybucji bogactwa i dochodów, który dokonuje się poprzez
akumulację kapitałów i wywłaszczenia, prywatyzacje zakładów pracy i ziemi, ograniczenia w korzystaniu z dóbr wspólnych, neokolonialne zawłaszczanie majątków
i zasobów naturalnych czy mechanizm długu publicznego. Tych funkcji państwa
redystrybuujących bogactwo, ale w interesie pracującej większości obywateli, nie
jest w stanie spełnić (ani nie ma takich zamiarów) społeczeństwo obywatelskie ze
swoimi instytucjami i organizacjami.
Polityka obniżania podatków z pozoru jest wyrazem słabości państwa narodowego i ulegania naciskom społecznym. W rzeczywistości widoczna w tym jest
jego klasowa funkcja. Polityka obniżania podatków miała rzekomo stymulować powstawanie nowych miejsc pracy. Przyniosła jednak korzyści dla wielkiego kapitału
i oligarchii finansowej oraz zaostrzyła sprzeczności społeczne i stworzyła możliwości
wybuchów nowych konfliktów społeczno-politycznych. Aby im zapobiegać, warstwy i elity rządzące starają się kamuflować powstałe sprzeczności poprzez różnego
rodzaju działania osłonowe i socjalne, środki na które pozyskują poprzez zaciąganie
długów publicznych. Polityka ustępstw wobec zamożnych warstw społecznych, co
jest swoistym paradoksem, wcale nie doprowadziła do wzrostu ich patriotyzmu, gdyż
ujawniły one raczej tendencje do kosmopolitycznej konsumpcji i kosmopolitycznych
inwestycji, a państwo i naród zaczęły traktować jako środek do tego celu, a nie
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wartość samą w sobie. Natomiast szerokie kręgi mas pracujących w związku z taką
polityką państwa po utracie szeregu zdobyczy socjalnych i pewności jutra we własnej
ojczyźnie przestały widzieć przedmiot godny ich wyższych uczuć i poświęceń, toteż
coraz trudniej o wzbudzanie w nich nowego lub podtrzymanie starego patriotyzmu.
Dlatego rządzące elity, aby przełamać logikę mas pracujących i podsycać ich podziały w skali międzynarodowej, świadomie „zaprawiają” patriotyzm ksenofobią,
nacjonalizmem, szowinizmem i rasizmem.
Państwa narodowe znalazły się w ślepym zaułku. Próbują ratować swą tożsamość w sytuacji, gdy globalizacja pozbawia je części władzy. Stąd też same państwa
narodowe zaczynają wspierać ruchy regionalne i kulturę lokalną w nadziei, że ochronią swą odmienność i tożsamość wobec zagranicy oraz zamaskują rozrywające je
od środka konflikty klasowe. Również poszczególne partie polityczne (nie tylko te
programowo narodowe czy rządzące) szukają sojuszników wśród ruchów separatystycznych w nadziei na zajęcie jakiejś niszy wyborczej i poprawę swoich wyników
w wyborach. W efekcie ruch separatystyczny zaczyna odgrywać większą rolę, niż
to wynika z rzeczywistej roli chcącej wyodrębnić się mniejszości.
Globalizacja na płaszczyźnie ekonomicznej stwarza problemy, których społeczeństwa nie są w stanie rozwiązać w ramach państw narodowych ani ustaleń między
suwerennymi państwami. Obserwowana jest bowiem erozja dotychczasowych form
demokracji, a nowe ponadnarodowe skuteczne struktury demokratyczne jeszcze
się nie ukształtowały. W warunkach braku rzeczywistej demokracji trudno jest
wzbudzać i podtrzymywać patriotyczne uczucia. Poszczególne środowiska próbują
utrzymać lub uzyskać kontrolę nad lokalnymi środkami produkcji i surowców, i to
jest najbardziej ogólna podstawa wszelkiego partykularyzmu i walki o autonomię
w łonie poszczególnych dotychczas jednolitych państw narodowych.
Jarosław Ładosz po przyjęciu 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie
Narodowe Konstytucji RP pisał, że wyrażała ona ducha czasu, dopasowywała
funkcjonowanie państwa narodowego do procesów przebiegającej burzliwie w skali
światowej i regionalnej integracji.
Aż w szesnastu artykułach Konstytucja dotyka kwestii prawa międzynarodowego,
zawiera normy regulujące obligi z tego prawa płynące – to dużo: co piętnasty
artykuł. A pięć artykułów w całości stanowi o zasadach i sposobach funkcjonowania
tego prawa wewnątrz państwa polskiego. W pierwszym rozdziale Konstytucji
zatytułowanym nie wiadomo dlaczego „Rzeczpospolita”, umieszczono art. 9, który
proklamuje uroczyście, iż „RP przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego”.
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Artykuł 91 stanowi o pierwszeństwie ratyfikowanych umów międzynarodowych
przed krajowymi ustawami i rozporządzeniami, uznaje te umowy za część
wewnętrznego porządku prawnego i nadaje im moc „bezpośredniego stosowania”.
Dotyczy to również praw stanowionych przez organizacje międzynarodowe, gdy
RP w drodze ratyfikowanej umowy stała się ich członkiem, a członkostwo do respektowania ich obliguje.
Gdy wgłębić się jednak w tekst, rodzą się ogromne niepokoje. Bowiem przepisy
o miejscu prawa międzynarodowego w RP otwierają szeroko wrota do ograniczania
suwerenności i niepodległości Polski. […] Konstrukcja konstytucji najwyraźniej
otwiera drogę do radykalnego ograniczania suwerenności przez przekazywanie jej
Unii Europejskiej, Unii Zachodnioeuropejskiej, NATO czy zreformowanej ONZ.
Prawa stanowione przez takie organizacje będą w RP „bezpośrednio stosowane”.
Bezprzedmiotowe staną się zarzuty o poddaniu się dyspozycjom MFW, Banku
Światowego itp. Ustępstwa suwerenności zawarte w konkordacie są niewinne, dotyczą
niewielkich spraw, w porównaniu z nowymi „możliwościami” otwartymi przed
rządzeniem się w Polsce jak we własnym domu przez „organy międzynarodowe”. […]
Jednocześnie koszyk przepisów o miejscu prawa międzynarodowego pociąga za sobą
poważne ograniczenie roli parlamentu w stanowieniu porządku prawnego w RP,
a wzmocnienie prawodawczej funkcji władzy wykonawczej – rządu i prezydenta.
Uchwalona Konstytucja uznaje wszystkie ratyfikowane umowy międzynarodowe
za część wewnętrznego porządku prawnego i nadaje im moc bezpośredniego
stosowania. I to nie tylko umowom ratyfikowanym przez prezydenta na mocy
upoważnienia w ustawie przez Sejm, ale również zawieranym wyłącznie przez rząd
i ratyfikowanym przez prezydenta bez udziału Sejmu! Sejm zawarte przez rząd
umowy międzynarodowe może tylko aprobować w całości lub w całości odrzucić.
Nie przysługuje mu „inicjatywa ustawodawcza” kształtowania treści umów ani ich
powodowania. A wszystkie te umowy są stosowane bezpośrednio! Rząd i prezydent
mają więc otwarte szerokie możliwości omijania ustaw i treści rozporządzeń okrężną
drogą – przez zawieranie umów międzynarodowych, wymuszanie szantażem na
Sejmie pozbawienia mocy określonych ustaw bądź ich wybranych przepisów. […]
Na dodatek Trybunałowi Konstytucyjnemu nadaje się prawo nieodwołalnego obalania każdej ustawy Sejmu orzeczeniem nie tylko o jej niezgodności z konstytucją,
ale i z ratyfikowanymi przez Sejm umowami międzynarodowymi, ratyfikowanymi
nawet taką kwalifikowaną większością, jakiej wymaga uchwalenie konstytucji i jej
zmienianie (art. 188 i 190 w zbiegu z art. 90)! Co więcej, piętnastu panów, sędziów
Trybunału Konstytucyjnego może odrzucić jako niekonstytucyjne także umowy
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międzynarodowe lege artis przez prezydenta za zgodą czy bez zgody parlamentu
ratyfikowane17.

Porównując zaś zapisy Konstytucji a 1997 roku z praktyką „realnego socjalizmu”, Ładosz pisał:
Historia zatoczyła osobliwy krąg. Wspólnocie socjalistycznej „opozycja demokratyczna”, tj. siły restauracji kapitalizmu, zarzucała hołdowanie „breżniewowskiej”
doktrynie „ograniczonej suwerenności”. Doktryny takiej w żadnym kraju realnego socjalizmu nie głoszono, w żadnej konstytucji tych krajów jej nie zapisywano.
Oczywiście, faktyczne ograniczenia były, było poddawanie się dyktatowi „starszego
brata”, zwłaszcza w praktyce funkcjonowania Układu Warszawskiego. Lecz w konstytucji, w prawie nie było w istocie zapisów o podległości, ograniczeń suwerenności,
zapisów o wyższości prawa międzynarodowego nad prawem PRL. Wprowadzony
u schyłku „realsocjalizmu” przepis w art. 6 o umacnianiu przyjaźni i współpracy
z ZSRR i innymi państwami socjalistycznymi nie stanowił sam przez się żadnego
naruszenia suwerenności, stanowił jedynie w chorej wyobraźni antykomunistów.
I był wyrazem głupiego lizusostwa ówczesnego kierownictwa PZPR.
I oto autorzy nowej konstytucji IV RP otwarcie wprowadzają do jej tekstu artykuły
ograniczające suwerenność RP, z całą procedurą podporządkowania jej suwerennych ustaw prawom narzucanym z zewnątrz jako prawom wyższego rzędu. Dzieje
się to pod akompaniament okrzyków: nareszcie jesteśmy we własnym domu,
odzyskaliśmy niepodległość i suwerenność18.

Z kolei Jerzy Kochan z faktu powstania Unii Europejskiej, będącej potwierdzeniem zachodzących procesów globalizacyjnych i przystąpieniu do niej Polski, wyciąga
wniosek, że próba wskrzeszenia narodowo-katolickiego modelu państwa jest „retro-utopią” – „nic nie będzie z całkowitej suwerenności, bo podpisaliśmy układy, które
przerastają państwo narodowe i wiodą nas w przyszłość bezpieczniejszą, bogatszą,
bardziej sprawiedliwą i nowoczesną… jeśli się bardzo postaramy…”19 Nie oznacza
to radykalnego zerwania z tradycją narodową i przejścia na kosmopolityzm. Pojawia
17
J. Ładosz, Konstytucja ograniczonej suwerenności, „Nowe Horyzonty. Pismo Lewicy” 1997,
nr 2, s. 3–5.
18

Ibidem, s. 6–7.

19

J. Kochan, op. cit., s. 107.
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się zupełnie nowy aspekt patriotyzmu. „Współczesny patriotyzm to umiejętność
mądrego i eleganckiego pożegnania się z epoką państw narodowych. Nie ma powodu
żeby po nich płakać”20.

Globalizacja a utowarowienie stosunków społecznych
W warunkach globalizacji ogromną rolę odgrywają przepływy pieniędzy. Szacuje
się, że tylko kilka procent pieniędzy będących w obiegu wystarczyłoby do obsługi
rynku rzeczywistych towarów – reszta to kapitał spekulacyjny, obsługujący potrzeby
oligarchii finansowej.
Już Marks wskazywał, że z chwilą, gdy stosunki towarowo-pieniężne stają się
powszechnym spoiwem gospodarki, sprawiają, że możliwa jest wycena poszczególnych ludzi i stosunków między nimi. Jego zdaniem pieniądze są wówczas przejawem
i narzędziem alienacji, mistyfikacji i sakralizacji stosunków społecznych.
To, co mam dzięki pieniądzowi, to, za co mogę zapłacić, tzn. to, co mogą kupić
pieniądze – to wszystko to ja, sam posiadacz pieniądza. Siła moja jest tak wielka, jak
wielka jest siła pieniądza. Cechy pieniądza są moimi – jego właściciela – cechami
i siłami istoty. Nie osobowość moja określa więc, czym jestem i na co mnie stać. Jestem
brzydki, ale mogę sobie kupić najpiękniejszą kobietę. A więc nie jestem brzydki, bo
działanie brzydoty, jej siłę odstraszającą zniweczył pieniądz. Sam jestem chromy,
ale pieniądz dostarczył mi 24 nóg; a więc nie jestem chromy. Jestem człowiekiem
złym, nieuczciwym, niesumiennym, ograniczonym, ale pieniądz doznaje czci,
a więc czczony jest i jego posiadacz. Pieniądz jest najwyższym dobrem, a więc i jego
posiadacz jest dobry; ponadto dzięki pieniądzowi nie potrzebuję sobie zadawać
trudu być nieuczciwym, z góry więc mają mnie za uczciwego. Nie jestem mądry,
ale pieniądz jest prawdziwą mądrością wszystkiego, więc jakże jego posiadacz
miałby nie być mądry? Ponadto może on sobie kupić mądrych ludzi, a czyż ten, kto

Ibidem, s. 108. „Epoka państw narodowych to dla Polski epoka klęsk i rola ofiary sąsiednich
państw i nacjonalizmów, ale to także nieszczęsna epoka dla Europy i świata!!! Dwie wojny światowe
i miliony gładzonych istnień ludzkich to owoc konkurencji państw narodowych, które absolutyzując
interes narodowy, nie wahały się rzucić na szalę historii powszechnej milionów istnień ludzkich,
w tym milionów istnień własnych obywateli, patriotów… i tych, którzy w tym nacjonalistycznym
szaleństwie, chcąc nie chcąc, byli zmuszeni brać udział. Koncepcja nowoczesnej Europy, idea Unii
Europejskiej to europejski wniosek z okrutnej epoki państw narodowych”. Ibidem, s. 106.
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włada mądrymi ludźmi, nie jest mądrzejszy od mądrych ludzi? Czyż ja, który dzięki
pieniądzowi mogę mieć wszystko, do czego wzdycha dusza ludzka, nie posiadam
wszystkich ludzkich możności? Czyż więc moje pieniądze nie zamieniają wszystkich
moich niemożności w ich przeciwieństwo? […] Wywracanie na opak i podmienianie
wszystkich właściwości ludzkich i przyrodniczych, łączenie przeciwieństw; ta boska
moc pieniądza tkwi w jego istocie jako w wyobcowanej, alienującej i alienującej się
istocie gatunkowej ludzi. Jest on wyalienowaną mocą ludzkości21.

W warunkach globalizacji następuje coraz powszechniejsze utowarowienie
stosunków i instytucji społecznych. Jego celem jest udostępnienie kapitałowi nowych płaszczyzn akumulacji, o których wcześniej sądzono, że ze względu na istotne
potrzeby społeczne nie można w nich kierować się prywatnym zyskiem. Według
neoliberałów te nowe obszary akumulacji kapitału to: przedsiębiorstwa użyteczności publicznej (transport, wodociągi, telekomunikacja, energetyka), świadczenia
socjalne (renty, emerytury, opieka zdrowotna), instytucje publiczne (więzienia,
szkoły wyższe, laboratoria badawcze, szpitale i sanatoria), stanowiące własność
państwa złoża surowców. Firmy fonograficzne eksploatują i przywłaszczają sobie
muzykę ludową. Koncerny farmaceutyczne patentują osiągnięcia i wiedzę medycyny
ludowej. Utowarowienie jest formą wywłaszczenia szerokich rzesz społecznych,
pozbawieniem mas prawa do własności społecznej rozwiązującej ich problemy.
Utowarowienie zakłada istnienie praw własności w odniesieniu do procesów, rzeczy,
jak również relacji społecznych; zakłada, że wszystko to może zostać wycenione
i stać się przedmiotem transakcji handlowej uregulowanej prawnym kontraktem.
Zakłada się, że rynek we właściwy sposób kieruje wszelkim ludzkim działaniem
– innymi słowy spełnia funkcję właściwą etyce. W praktyce, oczywiście, każde
społeczeństwo ustanawia pewne granice dopuszczalności utowarowienia. Rzeczą
sporną jest to, gdzie owe granice przebiegają22.

Kapitał, powołując się na neoliberalizm, dąży do utowarowienia możliwie
największej ilości produktów i stosunków społecznych, robi jeden wyjątek – z rynku pracy wyrzuca miliony ludzi, uzasadniając to koniecznością „strukturalnych
K. Marks, Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne z 1844 r., w: Dzieła, t. I, Warszawa 1976,
s. 611–612.
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dostosowań”. Powtórne włączanie bezrobotnych do rynku pracy ma ograniczony
charakter i nie odbywa się poprzez tworzenie nowych stanowisk pracy gwarantujących socjalne prawa pracownicze, ale poprzez mnożenie różnych form zatrudnienia
nieformalnego – praca na umowach krótkookresowych, na zastępstwo, na zlecenie
i chałupnicza. Za szereg usług publicznych wprowadza opłaty. „Bezpieczeństwo
jednostki jest zatem sprawą osobistego wyboru, związanego nierozdzielnie z cenową
dostępnością poszczególnych produktów finansowych, zależną od obarczonych
ryzykiem rynków finansowych”23.
Status obywatela-patrioty sprowadzany jest głównie do roli środka w procesie
produkcyjnym, konsumenta i płatnika podatków. A to skutkuje zmianą w pojmowaniu przez niego patriotycznych obowiązków. Patriotyzm przestaje być rodzajem
umowy społecznej między obywatelem i państwem, w myśl której państwo troszczy
się o obywatela i zapewnia jemu i jego rodzinie poczucie bezpieczeństwa, a obywatel
odwzajemnia to swoim uczuciem, poświęceniem i gotowością ponoszenia ofiar.
Obywatel traktowany jak towar próbuje wystawić rachunek za swoje patriotyczne „usługi” i jak najdrożej sprzedać się państwu. Historyczna przynależność do
określonej wspólnoty kulturowej przestaje mieć wówczas istotne znaczenie zgodnie
z powiedzeniem, że „ojczyzna jest tam, gdzie jest mieszkanie, praca i chleb”. Jeśli
człowiek nie ma tego zabezpieczonego, staje się obywatelem żyjącym na granicy,
obywatelem pogranicza, „Ślązakiem”, który znudzony swym statusem może zażądać
uznania go za odrębny naród i chcieć stworzyć własne państwo z właściwym mu
patriotyzmem.
Przez pryzmat pieniądza zaczyna być oceniany stosunek obywatela do własnej
ojczyzny, czyli patriotyzm. Kiedy w warunkach globalizacji i dominacji neoliberalizmu rozwija się indywidualizm i konsumpcjonizm, komercyjnej wycenie podlega
przyszła i obecna droga życiowa. Aby pobyt w wojsku w ramach powszechnego
poboru nie był przerwą w życiorysie, czyli przerwą w pracy zawodowej i w walce o gromadzenie dóbr konsumpcyjnych, młodzi mężczyźni stają się niechętni
swojej zasadniczej służbie wojskowej i państwa muszą włączać do służby kobiety.
Wytworzona sytuacja sprzyja również tworzeniu armii zawodowych, w których
motywacja patriotyczna nie ma istotnego znaczenia, a służba w nich jest często tylko
sposobem na uniknięcie bezrobocia. Armie takie pozwalają oligarchii finansowej
na ograniczanie demokracji, żołnierzom osiągać znaczne dochody w zagranicznych
„misjach” i zabezpieczyć warunki do międzynarodowej ekspansji kapitału. Takie
23
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zachowania i postawy nie mają nic wspólnego z poświęceniem i uczuciem do ojczyzny. Ale uzyskane przez żołnierzy rany lub ewentualną śmierć w imperialistycznych
wojnach i awanturach próbuje się przedstawiać jako skrajną ofiarę patriotyzmu
i wysuwa dodatkowe żądania natury socjalno-ekonomicznej kosztem pracujących
mas. Okazuje się, że do takich „misji” nie są niekiedy przygotowane nawet najemne
armie. Aby wykonać nawet dla nich trudne zadania, konieczne jest posługiwanie się
pozbawionymi skrupułów i gotowymi na wszystko prywatnymi armiami i firmami
ochroniarskimi.
Współczesne tendencje do tworzenia armii zawodowych pośrednio dowodzą
chęci rozwiązania zaostrzających się sprzeczności w łonie formalnie demokratycznych systemów politycznych i wzrostu świadomości zbrodniczego charakteru
obecnych wojen. Dawny patriotyzm nakazujący obronę zamieszkiwanego przez
naród terytorium okazał się nieprzydatny do prowadzenia wojen na innych kontynentach, co szczególnie wyraźnie dało znać o sobie w akcji palenia kart powołania
do wojska na wojnę w Wietnamie. Ale wiele lat później żołnierze zawodowi wielu
krajów dali się z łatwością wysłać „na antypody” do Afganistanu i Iraku, nawet przy
sprzeciwie większości społeczeństw odczuwających współczucie i pewną wspólnotę
z innymi „dyscyplinowanymi” i „demokratyzowanymi” narodami. Jak stwierdził
Jerzy Kochan:
Armia zawodowa zbliża się statusem do armii zaciężnej, do armii najemników czy
kondotierów, a więc armii o osłabionej lojalności ogólnospołecznej, armii podatnej
na społeczną alienację i instrumentalne wykorzystywanie w imię społecznie partykularnych interesów. To już nie jest „uzbrojony lud”, milicja, pospolite ruszenie,
dla których wojna oznacza oderwanie od normalnego życia. To są prawdziwe „psy
wojny”: skoszarowani, poddani paranoidalnemu reżimowi i praniu mózgów, zorganizowani w dużym stopniu w zamkniętą enklawę subkulturową. […]
Merkantylizacja i profesjonalizacja wojny […] to alienowanie wojska ze
społeczeństwa, ograniczanie demokratycznej kontroli nad środkami przemocy
i komercjalizacja śmierci24.

Już Jean-Jacques Rousseau wskazywał, że suwerenność ludu była jednym z najskuteczniejszych środków przeciwko absolutyzmowi i innym ówczesnym plagom
politycznym. Kładł on nacisk na to, aby stworzyć warunki ułatwiające dominację
24
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woli powszechnej nad interesami partykularnymi. Był zwolennikiem demokracji
bezpośredniej. Najlepiej byłoby, gdy ten, kto tworzył prawa, również je wykonywał
i walczył w ich obronie, poświęcając życie. Przestrzegał w związku z tym przed
tworzeniem armii zaciężnych lub jak byśmy dzisiaj powiedzieli – zawodowych, które
są zabójcze dla suwerenności ludu. Dlatego pisał:
Skoro tylko służba publiczna przestaje być głównym zadaniem obywateli i wolą oni
służyć swą kiesą niż osobą, państwo jest już bliskie upadku. Gdy trzeba wyruszyć w bój,
najmują oddziały zaciężne, a sami siedzą w domu. Gdy wzywają ich obrady, mianują
przedstawicieli i siedzą w domu. Za sprawą własnego lenistwa i pieniędzy mają wreszcie żołnierzy, którzy ujarzmiają ojczyznę, i posłów, którzy ją sprzedają. […] Dawajcie
pieniądze, a rychło będziecie mieli kajdany. […] W kraju naprawdę wolnym obywatele
wszystko robią własnymi rękoma, nie pieniędzmi; nie tylko nie płacą, aby uwolnić się od
swych obowiązków, ale zapłaciliby chętnie za to, by je wypełniać osobiście25.

Patriotyzm głoszony przez neoliberałów nie wymaga tradycyjnej miłości
do własnego kraju, ale takiej, która zapewnia rozwój globalizacji lub co najmniej
tolerancję dla transnarodowych korporacji i przyjaźń z wiodącym państwem tych
przemian – USA. Wydaje się, że neoliberałowie są świadomi bankructwa idei patriotyzmu. Świadczą o tym wypowiedzi ministrów w rządzie Platformy Obywatelskiej.
Według tygodnika „Wprost” Bartłomiej Sienkiewicz, minister spraw wewnętrznych
państwa, które mieni się niepodległym i suwerennym, w trakcie spotkania z innym
wysoko postawionym urzędnikiem twierdził na przykład, że „państwo polskie
istnieje teoretycznie, praktycznie nie istnieje”26. A Radosław Sikorski, ówczesny
minister spraw zagranicznych, który ponosił współodpowiedzialność za politykę
zagraniczną państwa, mówił: „polsko-amerykański sojusz to jest nic nie warty. Jest
wręcz szkodliwy, bo stwarza Polsce fałszywe poczucie bezpieczeństwa”. Innymi
słowy, czując się elementem struktur euroatlantyckich, miał pretensję do USA
o to, że one wycofując się z pomysłu budowania tarczy antyrakietowej w Polsce,
pozostawiły ją bezbronną wobec Rosji. Dlatego dalej mówił: „Bullshit kompletny.
Skonfliktujemy się z Niemcami, z Rosją, i będziemy uważali, że wszystko jest super,
25
J.-J. Rousseau, Umowa społeczna. List o widowiskach, tłum. A. Peretiatkowicz, W. Bieńkowska,
Warszawa 2010, s. 97.

Afera podsłuchowa? „Wprost”: nagrania kompromitują polityków, http://wiadomosci.onet.pl/
kraj/afera-podsluchowa-wprost-nagrania-kompromituja-politykow/0cgn2 (22.07.2015); http://www.
wprost.pl/ar/452368/Afera-podsluchowa/?pg=0 (22.07.2015).
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bo zrobiliśmy laskę Amerykanom. Frajerzy”27. Pokazuje to, że neoliberalne elity
traktują patriotyzm instrumentalnie, zwłaszcza w oddziaływaniu na niżej wykształcone masy pracujące. Dlatego nadal są aktualne słowa Emmy Goldman, która pisała:
Patriotyzm nie jest jednak przecież czymś przeznaczonym dla tych, którzy żyją
w dostatku i którzy mają władzę. Dobry jest dla ludu. Przypomina to ową dawną
prawdę, jaką wypowiedział Fryderyk Wielki, serdeczny przyjaciel Woltera: „Religia
jest oszustwem, ale należy je podtrzymywać ze względu na masy”28.

*

*

*

Patriotyzm nie jest uczuciem ani wiecznym, ani niezmiennym – ma on na etapie
państw narodowych zawsze konkretną treść społeczną odpowiadającą panującym
siłom politycznym. Ma on swój początek, apogeum i koniec. W okresie powstawania
państw narodowych miłość i małżeństwo z ojczyzną nie było zbyt dobrowolne,
lecz miało postać powszechnego obowiązku nauki i służby wojskowej. O związku
z nim nie decydowała patriotyczna miłość, podobnie jak o zawarciu małżeństwa
w starożytności i średniowieczu nie decydowała sama miłość, lecz ekonomiczne
i polityczne interesy rodziny czy rodu. Dopiero rozwój kapitalizmu, zniesienie przypisania do ziemi, zdobycie przez jednostki praw podmiotowych uczyniły możliwymi
małżeństwa z miłości, a przy swobodzie przemieszczania się siły roboczej i rozwoju
demokracji patriotyczna miłość do państwa mogła zostać kwestią dobrowolnego
wyboru. Ale globalizacja, uruchomiając masowe przepływy kapitału i siły roboczej,
całkowicie zmienia treść i funkcje patriotyzmu.
Wydaje się, że końcem patriotycznej miłości jest jej utowarowienie i wyrażenie
w pieniądzu. Podobnie jak tam, gdzie miłość wyraża się w pieniądzu, tam się ona
kończy, a zaczyna się prostytucja – w rodzinie zaś może powstać stosunek społeczny nazwany prostytucją małżeńską. Wpływ stosunków towarowo-pieniężnych na
miłość rodzinną doskonale opisał Engels, wskazując jako przyczyny zmian podjęcie
pracy fabrycznej przez kobiety i dzieci. Niejednokrotnie kobiety utrzymywały rodzinę, a mężczyźni zajmowali się gospodarstwem domowym. Ale takie kobiety (ze
względu na niższe zarobki) nie były dość „męskie”, a mężczyźni (ze względu na brak
http://www.wprost.pl/ar/453226/Rozmowa-Sikorski-Rostowski-Mozna-zac-PiS-komisjaspecjalna-ws-Macierewicza/ (22.07.2015).
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pewnych umiejętności) nie dość „kobiecy”. Odbywało się to ze szkodą dla dzieci,
czyli przyszłości społeczeństwa.
Matka, która nie ma czasu zatroszczyć się o swe dziecko ani darzyć go w pierwszych
latach najzwyklejszymi dowodami miłości macierzyńskiej, matka, która rzadko
tylko widuje swe dziecko, nie może być dla tego dziecka matką, musi nieuchronnie
stać się dla niego obojętna, traktować je bez miłości, bez troskliwości, jak zupełnie
obce dziecko. A dzieci wyrosłe w takich warunkach są później dla rodziny zupełnie
stracone, nie mogą się czuć dobrze w rodzinie, którą same zakładają, ponieważ
poznały tylko życie w odosobnieniu, i ze swej strony przyczyniają się one do i tak
już powszechnego rozkładu rodziny robotniczej. Podobnie do zburzenia rodziny
przyczynia się także praca dzieci. Gdy zarabiają już więcej, niż kosztuje ich utrzymanie, zaczynają rodzicom dawać pewną sumę na wikt i mieszkanie, resztę zaś
zużytkowywać dla siebie. Zdarza się to często w czternastym i piętnastym roku
życia […]. Słowem, dzieci emancypują się i traktują dom rodzicielski jako pensjonat,
który też dość często, gdy im się nie podoba, zmieniają na inny29.

Możemy się tutaj doszukać analogii stosunku między obywatelami-patriotami
i państwami. Tak jak zatrudnienie kobiet w początkach kapitalizmu doprowadziło do
kryzysu tradycyjnego modelu rodziny i miłości, tak również zmuszenie obywatela do
samodzielnego troszczenia się o swoje potrzeby zmienia jego stosunek do państwa,
odzierając go z tajemniczej aury miłości, ojczyzna przestaje być „matką” swych
obywateli, a obywatele jej „dziećmi”.
Obecnie w związku z słabością państw narodowych, potęgą transnarodowych
korporacji, brakiem skutecznych demokratycznych instytucji międzynarodowych
i zacieraniem się granicy między polityką wewnętrzną i międzynarodową nowej
treści i bardziej skomplikowanego charakteru nabiera teza z Manifestu Partii
Komunistycznej, że „robotnicy nie mają swojej ojczyzny”. W związku z łączeniem
się kapitałów w skali światowej w celu zmniejszenia kosztów, których istotnym
elementem jest obniżenie realnej płacy roboczej, realizacja hasła „Proletariusze
wszystkich krajów łączcie się!” wymaga walki o jednakowe płace robotników w różnych krajach, zatrudnianych przez te same transnarodowe korporacje. Odpowiedzią
na wydłużenie okresu pracy i późniejsze przechodzenie na emeryturę powinno być
żądanie skrócenie dnia roboczego do 6 godzin.
29
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THE RELATIONSHIP BETWEEN GLOBALISATION
AND CONTRADICTIONS OF PATRIOTISM
Summary
Keywords: globalisation, patriotism, nationalism, nation state, separatism, borders, commodification of social relations
In the process of globalisation transnational corporations limit the role of individual nation states. It often happens that nation states are also made serve such corporations or act
against the working class they have authority over. Patriotism may be used for the purposes
of reactivation, criticism, or making progress. However, the role it plays depends on people
who refer to it and socio-political conditions. Contradictions generated by globalisation have
a negative impact on patriotism in its original meaning. The process has not led to the twilight of homelands, and patriotism or nationalism but to new waves of nationalism, racism,
and separatism.
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Zerowość estetyczna i granice sztuki

Słowa kluczowe: zerowość estetyczna, sztuka nowoczesna, dialektyka, skandal

Trzy granice
W Galerii Sztuki w Legnicy, podczas Legnickiego Festiwalu Srebra 2014 roku, w niecodzienny sposób wystawiono fotografię młodej dziewczyny czytającej książkę. Oto
otoczona była ona starymi, sfatygowanymi oleodrukami „świętych” postaci, jakich pełno
jeszcze także w polskich domach. Jednak ta fotografia (i tu jest pies pogrzebany) ukazywała nie tylko to, co zwykle przedstawiają zdjęcia danej postaci, ale też rozchylone jej
uda i menstruacyjną krew przenikającą nieszczelną podpaskę. Na dodatek kilku artystów
stworzyło biżuteryjne ozdoby zawierające aluzję do krwi miesiączkowej. Zostały one
wpięte w różne miejsca tych oleodruków. I to wszystko stanowiło instalacyjną całość.
Instalacja ta wywołała skandal. Nic dziwnego. Przekroczona tu bowiem została
pewna granica. Nazwijmy ją estetyczną. Jej zaś konkretyzację właśnie stanowią
obiekty, które składają się na nią. Każdy z oleodruków oto zdaje się wpisany w strefę
jakościowej zerowości, bo ani ziębi, ani grzeje jak mnogość wizualnych form tej
samej „klasy” (co dokładniej znaczy ta zerowość – powiem dalej). Całość jednak
dzięki wpleceniu w nią fotografii miesiączkującej dziewczyny oraz tematycznie
związanych z nią ozdób przekroczyła ją. Zaistniała jako sztuka.
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Dokonało się to natomiast za sprawą jednoczesnego przekroczenia innej jeszcze
granicy: ideologiczno-symbolicznej. Poprzez zderzenie wszak treści zdjęcia i form
biżuteryjnych z symbolicznym znaczeniem oleodruków – dziewczęca miesiączka
została „uświęcona”, wizualne zaś „sacrum” przedstawień obrazowych zdegradowane i sprozaizowane.
A to „uświęcenie” stało się tym bardziej wyraziste, że – wedle „jedynie słusznej”,
panującej u nas religii i zalecanych przez nią obyczajów – zjawisko kobiecego miesiączkowania stanowi coś „brudnego”. Stanowi tabu. Z góry więc jest wyłączone z publicznej
obecności. Skazane na poniewieranie się w sferze niskiej, intymnej wstydliwości.
Podczas, gdy „sacrum” oleodruków uosabia boskość „piękna, prawdy i dobra”.
W tej natomiast instalacji – jak w średniowiecznym karnawale – następuje
odwrócenie hierarchii: ukryte i poniżone staje się jawne i uwznioślone; panujące
dotąd i opromienione – zdegradowane i wykluczone.
Gdyby więc nie to zderzenie, nikt by na ową instalację nie zwrócił uwagi. Co
najwyżej – wzruszył ramionami. Ale krew menstruacyjna czerwieniąca się na podpasce i nawiązująca do miesiączkowania biżuteria zmieniły sens całości i wyróżniły ją.
Sprowokowało to wszakże inspirowaną przez Kościół część odbiorców do
przekroczenia innej jeszcze granicy: autonomii sztuki i praktyk artystycznych.
Zakwestionowała bowiem ona prawo do określenia jej jako sztuki i do obecności
w Galerii. W imię „wartości chrześcijańskich” i tradycji, którą zawłaszczył aparat
kościelny.

Uświęcanie zwykłości
Na takie dictum twórcy mogliby odpowiedzieć tylko wzruszeniem ramion. W sztuce
nowoczesnej wszak takim i podobnym dokonaniom towarzyszy dobrze ugruntowana
idea, że nie ma ludzkich zachowań, rzeczy, zdarzeń i zjawisk, które nie mogłyby
znaleźć dla siebie miejsca w wytworach praktyki artystycznej. Trzeba je tylko
oswobodzić z usidlającej je codzienności lub sfery obyczajowego, religijnego czy
kulturowego tabu. Rezultaty zaś takiego podejścia są obecne już od wielu dziesięcioleci między innymi w praktykach konceptualistów. Choć w sztuce współczesnej
pojawiały się i wcześniej, przynajmniej od czasów eksperymentów Duchampa (na
przykład z tak zwanymi przedmiotami gotowymi).
Aliści mają one znacznie dłuższą historię. Kryje się bowiem za nimi kilkowiekowy proces działań artystycznych i refleksji estetycznej. Doprowadził on do
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ukształtowania się postawy i zasad artystycznego postępowania, które na przykład
Jose Ortega y Gasset w swych Medytacjach nad „Don Kichotem” określa ogólnie
jako amor intellectualis.
Oto, powiada, że już
na obrazach Rembrandta często biała lub szara chusteczka, prosty sprzęt domowy
są opromienione aureolą światła, którą inni malarze roztaczają tylko wokół
głów świętych. I jakby nam malarz mówił w delikatnym napomnieniu: Niechaj
uświęcone będą rzeczy! Kochajcie je, kochajcie! Każda rzecz jest czarodziejką,
która przyodziewa w nędzę i wulgarność swe wewnętrzne skarby, i jest także
dziewicą, która potrzebuje miłości, aby stać się brzemienną. „Wybawienie” nie jest
tym samym, co pochwała czy dytyramb, zawierać może także ostrą krytykę, surową
naganę. Ważne jest, aby przedmiot wiązał się bezpośrednio z podstawowymi nurtami ducha, z klasycznymi motywami ludzkiej troski. Raz powiązany – zostaje
z nimi skonfigurowany, przeistoczony, zbawiony. W rezultacie płynie przytłumiona,
wyciekając spod skalistej, nieraz i surowej duchowej skorupy tych prób doktryna
o miłości, dźwięcząc łagodnie, jakby się bała być usłyszana zbyt wyraźnie.

Amor intellectualis tedy przejawia się wedle niego w jednoczesności dwu
rodzajów aktów: w wyobraźniowo-emocjonalnych i intelektualnych. W pierwszych
wydobywa rzeczy z ich codziennej zwykłości, bo w niej właśnie ich wewnętrzne
skarby ubierają się w nędzę i wulgarność. I na tym wydobyciu polega ich „wybawianie” oraz droga do ich miłosnego (i estetycznego) uświęcania. Jawią się one wówczas
jako istniejące same dla siebie. Dane w migotliwych jakościach jak dzieła Boga, gdy
po raz pierwszy oddzielił on światło od ciemności.
W aktach intelektualnych natomiast postrzega się zachowania, obiekty i zdarzenia codzienności jako podłoże i zarazem wytwory kultury. Odpowiednio do funkcjonujących w niej form symbolicznych i przeżywanych problemów egzystencjalnych
dokonuje się ich rekonfiguracji. Dzięki temu rzeczy codzienne okazują się – jak
dziewice – brzemienne własną pełnią. Zyskują aureolę, jakby należały do swoistego
sacrum. Dystansują się też względem własnej materialności i/lub psychologicznego
ich podłoża, stając się ażurowe i znikliwe, choć niekoniecznie łatwe do pojęcia
i skore do wywoływania powszechnego zachwytu.
Sądzę, że nic nie stoi na przeszkodzie, by na fotografię miesiączkującej dziewczyny z legnickiej instalacji spojrzeć właśnie tak, jak Ortega na chusteczkę z obrazów
Rembrandta. Tyle tylko, że nie opromienia jej aureola światła, lecz zdegradowany
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artystycznie i estetycznie jego pozór płynący z otaczających ją oleodruków ze „świętymi” postaciami. Zyskuje jednak ona własny blask, który wzmacniają biżuteryjne
ozdoby stanowiące symboliczną aluzję do zjawiska miesiączki.
Gdy tak spojrzymy na ową instalację, zobaczymy wtedy wyzwoloną ze schematów codzienności, z wpisanego w nie religijnego tabu i z obyczajowych stereotypów
ludzką cielesność i jej przejawy, która sama dla siebie stanowi wartość. A stanowi
dlatego tylko, że jest ona ludzka. W każdym zaś momencie jej przejawiania się
będzie dana możliwość obcowania z jej swoistym, samoistnym i autentycznym
promieniowaniem. Dzięki artystycznemu zamysłowi ma szansę się rodzić dystans
i wewnętrzną wolność. A także nowy, bo estetyczny, stosunek do ciała jako intencjonalnie uposażonego w sobie właściwą świętość.
Tak to zresztą widzieli i twórcy instalacji. Zarówno fotografka Arvida Bystrom,
która wykonała umieszczone w niej zdjęcie, jak i autorzy zdobiących ją form biżuteryjnych. Mieli bowiem oni świadomość artystycznego i estetycznego wyzwalania przez
swe działania zjawiska menstruacji i zarazem ukazywania jej właśnie fundamentalnego egzystencjalnego znaczenia. Istotę zaś intencji ich wszystkich trafnie ujęła jedna
z nich – Małgorzata Kalińska – pisząc w towarzyszącym wystawie minikatalogu:
Pomiędzy pierwszą miesiączka a menopauzą, podczas około 38 lat kobiecej
płodnościk – powiada ona – miesiączka pojawia się 490 razy jako najbardziej wido
czny symptom trwającego cyklu. Niesamowite cykle faz i etapów następujących
jeden po drugim, po cichu, w zakamarkach kobiecego ciała, ciągle grają spektakl
życia i śmierci. Początkiem cyklu jest menstruacja jako najbardziej zauważalny
symptom POCZĄTKU, tak jak narodziny i jak też KONIEC – męska wojna i śmierć
skąpana we krwi. KATHARSIS – oczyszczenie, po którym wszystko zaczyna się od
początku – spokojnie, głęboko ujęte w narożnikach kobiecej duszy.

I pewnie Jose Ortega y Gasset, widząc tę instalację i czytając te słowa, ssie palce
ze szczęścia na wiecznych, niebieskich pastwiskach…

Poza zerowością estetyczną
Patrząc wszakże od strony czysto estetycznej, przedstawione tu działania i wytwory
artystyczne (jak i wiele podobnych do nich) można ująć jeszcze inaczej: jako wykraczanie poza zerowość estetyczną.
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Samo jednak jej pojęcie nie jest obecne ani w teorii czy krytyce sztuki, ani
w refleksji filozoficznej. Choć związane z nim intuicje raz po raz dochodzą do głosu.
Poświęciłem mu książkę właśnie pod tytułem: Zerowość estetyczna (2008). Pokażę
więc pokrótce, co się za nim kryje.
Tak więc owa zerowość jest fundamentalną i wszechobecną jakością w naszej
codzienności. Owa z kolei codzienność stanowi zestandaryzowaną i monotonnie
powtarzalną reprodukcję stosunków społecznych, w której trakcie następuje realizacja (też zestandaryzowanych) potrzeb materialnych i duchowych. Dla ludzi trwale
funkcjonujących w jej trybach znika estetyczna wielobarwność świata. Wszystko
zostaje zrównane. Staje się zwykłe i jakościowo żadne, co funkcjonalnie odpowiada
bezkolizyjności i bezwiedności procesu reprodukcji owych stosunków.
„Jaka jest teraz twoja żona?” – pyta na przykład ktoś znajomego, którego
spotkał przypadkowo po latach, a zapamiętał jego niegdysiejsze uwielbienie dla
połowicy. „Jak żona” – odpowiada tamten. I uważa, że powiedział wszystko, bo ona
właśnie uposażyła się dlań w estetyczną zerowość. Widzi ją wszak codziennie jak
telewizor na etażerce, buty w przedpokoju, śmietnik za oknem, niedopitą butelkę
koniaku w barku, swój kilkuletni samochód i koszulę, do której się przyzwyczaił.
Treści natomiast jego widzenia zdają się aksjologicznie puste. Nie jest więc dla niego
ona ani brzydka, ani ładna. Porusza się zwyczajnie. Barwa jej głosu jest taka jak
zawsze. Niczym szczególnym go też nie zaskakuje. Siada zwykle na tym samym
fotelu. I nawet awantury z nią mają ten sam rytm i finał – w łóżku. I więcej nic, bo
to zbędne z perspektywy przebiegu codzienności.
Do osób bowiem, rzeczy i sytuacji, które są wpisane w nią trwale, nie mamy
ani pozytywnego, ani negatywnego stosunku. Nie wyodrębniają się swą osobnością
i właściwościami estetycznymi. Wpisane w proces reprodukcji stosunków i odniesień, są często jakby tylko swoistym przedłużeniem nas samych, ale tak jak okulary
na nosie krótkowidza, które nosi on od dawna i które stały się dlań oczywistą częścią
jego oczu: postrzega więc je, ale ich nie widzi, bo się z nim zrosły. Podobnie właśnie
jak owa żona, co się opatrzyła skutkiem monotonnie odtwarzanych i powtarzanych
z nią stosunków.
A poprzez nie ujawnia się właśnie obecność pewnej kategorii estetycznej, na
którą jednak, jak na nią, nie zwraca się uwagi i bliżej nie określa, lecz ewidentnie
prześlepia. Tą kategorią jest to, co zerowe, choć obecne. Co oznacza g r a n i c ę ,
na której znaleźć się może bardzo wiele. Nie tylko zresztą owa żona. Nie tylko też
sprawy i rzeczy zwykłe i małe. Nawet to, co święte lub zamknięte w szkatule tabu;
co śpi w jej obrębie, dopóki nie zostanie przebudzone lub wyrwane z niej. A prze-
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budzenia tego lub wyrwania dokonać może sztuka. Choćby tak jak w przypadku
analizowanej tu instalacji.
Dlatego powiada się, że w każdej sztuce istnieje granica, której artyście przekraczać nie wolno. Powyżej niej znajdują się dzieła o jakościach estetycznie pozytywnych; poniżej – negatywnych. Ale czym jest sama ta granica? Bezwymiarową
linią oddzielającą jedne od drugich? Czy też przestrzenią dla dzieł ani pozytywnych
jakościowo, ani negatywnych, tylko estetycznie żadnych, zerowych?
O tym nie tylko się nie mówi, ale i nie widzi się tu problemu. Zakłada się
bowiem bezwiednie oczywistość pierwszego pojęcia granicy: jako owej linii. Sądzę
jednak, że takie stawianie sprawy jest błędne. Metaforycznie mówiąc: owa granica
jest swoistą, jakościową miedzę, na której sytuują się właśnie rzeczy lub zjawiska
zerowe estetycznie. Na tej zaś miedzy jest niesłychanie tłoczno. Przynajmniej tak
jak poniżej niej, gdzie trwają dokonania o negatywnych jakościach estetycznych.
Z ową bowiem zerowością poniekąd jest tak jak z zerem w rachunkach finansowych: gdy mamy tylko długi, pustka na koncie jest czymś wymarzonym; gdy wszakże
chcemy coś kupić i jeno zero na nim posiadamy, blokuje to nasze działania. W obu
więc przypadkach zero stanowi granicą, do której się zmierza lub od niej ucieka.
I tak też mają się sprawy również z zerowością estetyczną: im głębiej ludzie,
rzeczy i sprawy są uwikłane w tryby codzienności, tym bardziej wypełnia je jej
bezbarwność; gdy zaś wyrywają się lub – między innymi za sprawą praktyk artystycznych i ich wytworów – dystansują, umykają z jej zaklętych rewirów.

Dialektyka jedności ograniczeń
Pokazałem na początku tych rozważań, że wyrywająca się z nich i dystansująca
wobec zerowości estetycznej instalacja z Legnickiego Festiwalu Srebra 2014 roku
przekracza jednocześnie trzy granice: estetyczną, ideologiczno-symboliczną oraz
autonomii praktyk i wytworów artystycznych.
Dotychczasowe wywody jednak mogłyby niesłusznie sugerować, że najważniejsze i najtrudniejsze jest tu przejście przez pierwszą granicę: zerowości estetycznej.
A dwie pozostałe nie sprawiają większych kłopotów. Niestety. Nie jest to takie proste.
Tworzą bowiem one przedziwny splot, którego istota niewiele ma ze sztuką wspólnego.
A chodzi o to, że artystyczne wznoszenie się nad zerowość estetyczną kwestionuje (pozorną) naturalność uwikłania ludzi w treści i tryby codzienności. Podważa
ich utożsamiania się z nimi. A w nich przecie, jak powiedziałem, znajdują się nie
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tylko sprawy i rzeczy zwykłe i małe. Także – „święte” (jak oleodruki z tej instalacji)
lub zamknięte w szkatule tabu (jak fotograficzna manifestacja menstruacji), które
wprawdzie śpią w jej obrębie, ale uczestniczą i odgrywają znaczącą rolę w bezwiednej reprodukcji stosunków społecznych składającej się na codzienność.
A nad bezkolizyjnym jej przebiegiem czuwa religijny aparat ideologiczny
państwa, którego podstawowa wszak funkcja polega między innymi na uświęcaniu
tej codzienności.
To właśnie dlatego z kościelnym błogosławieństwem znalazły się (i znajdują)
grupy i grupki protestujące przeciwko artystycznym „bezeceństwom”, gdy tylko
przychodzi artystom do głowy, by obnażać zerowy estetycznie wymiar jej form
i wytworów. Bo to obnażanie boli i doskwiera, gdyż ukazuje, że religia współcześnie
– niezależnie od tego, czy chce tego, czy nie – tapla się w mało wykwintnej bryi
(między innymi wizualnych) stereotypów kultury popularnej, choć wciąż udaje, że
ona i jej masowi wyznawcy znajdują sie na wyżynach ducha.
Zawłaszczając jednak od ćwierćwiecza szkołę, media i podporządkowując sobie
aparaty polityczne państwa, bezceremonialnie sięga po władzę nad praktykami artystycznymi. W tym wszakże momencie pojawia się problem przekraczania przezeń
granicy ideologicznej, który wiąże się z kwestią granic praktyk artystycznych.
Zakłada się wszak zwykle, że i ona, i jej wytwory stanowią świat autonomiczny. Panuje w nim podobno wolność twórcza, a racją jej istnienia są tylko walory
artystyczne i estetyczne wytwarzanych obiektów. Granic tego świata strzegą jakoby
nienaruszalne zasady społeczeństwa obywatelskiego.
Jednak co rusz wybuchające wokół sztuki skandale obyczajowe, religijne i inne
kwestionują oczywistość tego założenia. Z praktyk artystycznych i ich wytworów
czynią pozbawione neutralności zdarzenia jeno zakłócające funkcjonowanie „wartości”. Dlatego wielu artystów, aby nie stać się ich bohaterami, albo zamyka się
w zabawach i grach formalnych, albo kręci się i kugluje, by się nie zderzyć z jakąś
pozaartystyczną rafą czy (religijnym) demonem, co grozi skandalem.
Tym, co jednak wtedy czyha na nich, jest swoista nijakość, ześlizgnięcie się
właśnie na poziom zerowości estetycznej. Wówczas wprawdzie żadnego skandalu
nie ma, ale ich wytwory ani grzeją, ani ziębią.
Oczywiście nie musi dochodzić tu do skrajności, choć nie ma przypadku w tym,
że zdecydowana większość efektów praktyk artystycznych nie jest ani pozytywna
czy negatywna, lecz właśnie zerowa. Mimo że często nic im od strony „formalnej”
zarzucić się nie da. Znajdują się więc one na licznych wystawach, zdobią mieszkania,
ściany w różnych instytucjach, kościołach itp.
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Dzieła zaś powyżej tej granicy stanowią mniejszość. Wybijają się natomiast
oryginalnością, której osiąganie jest trudne. Wymagają bowiem, ogólnie mówiąc,
wykroczenia poza zasady funkcjonujących aktualnie praktyk artystycznych lub
uobecnienia jako estetycznych obiektów i zjawisk, które dotychczas funkcjonowały
poza nimi i odmawiało się im pozytywnego estetycznie nacechowania. Tak jak
choćby w omawianej tu wyżej instalacji.
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NOWA KRYTYKA 36 ROK 2016
ISSN 0867-647X
DOI: 10.18276/nk.2016.36-11

Dorota Ucińska
Uniwersytet Jagielloński

Nowe ego – fenomenologiczny Absolut
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Celem fenomenologii transcendentalnej jest określenie istotowej struktury subiektywności. Radykalna analiza intencjonalności Husserla pokazuje, że istnieje obszar
świadomości, który może spełniać warunki bytu absolutnego. To powoduje, że
w fenomenologii mamy do czynienia nie tylko z szerszym pojęciem podmiotu, ale
także z nowym ujęciem Absolutu. Fenomenologiczna analiza pokazuje, że istnieje
różnica w sposobie dania pomiędzy subiektywnością a przedmiotem. Podmiotowość,
immanencja jest absolutna i autonomiczna, ponieważ jej manifestacja zależy tylko od
niej samej. Ten wyjątkowy sposób dania świadomości sprawia, że podmiot wymyka
się naturalistycznemu badaniu. Fenomenologiczna analiza wewnętrznej świadomości czasu pokazuje, że konieczne jest inne rozumienie podmiotu niż dotychczas. Jest
on ściśle powiązany z Absolutem, który urzeczywistnia się poprzez transcendentalną
intersubiektywność.
Redukcja epoche to redukcja polegająca na zawieszeniu postawy naturalnej
uznającej istnienie świata w swojej aktywności tematycznej. Odnosi się ona zarówno
do przedmiotów, jak i do aktów świadomości, co gwarantuje pewność. Epoche jest
„wejściową bramą filozoficzną”, która prowadzi do transcendentalnego świata,
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w którym zachowane zostają jego sfery istotnościowe. Celem tej redukcji nie jest całkowita negacja świata. Chodzi raczej o szczególną postać aktu, którą może przybrać
każda/każde Ja. Nie jest ważny fakt przeżyciowy w świecie, ale ujęcie istoty tego
przeżycia i poddanie go ideacji. Pojawia się wówczas nowy rodzaj areny tematycznej
odkrytej dzięki nowemu cogitatio, gdzie jedność jest wyznaczana poprzez istoty
samych przeżyć1. Dzięki tym istotom przeżyć sama świadomość jako autonomiczny
byt również posiada swoją istotę.
Redukcja epoche pozwala stać się nieuczestniczącym obserwatorem transcendentalnego życia i widzieć, że świat jest końcowym ztematyzowaniem, które nadaje
nowy sens. Świat stworzony jest z konstytuujących działań; fenomenolog w fenomenie świata odnajduje to, co znajduje się w nim w wyniku konstytutywnej akcji
jako coś utworzonego temporalnie w formie psychicznej. Fenomenologizowanie jest
więc procesem intencjonalnym polegającym na psychologizowaniu wszystkiego, co
transcendentalne. Należy ono do naturalnego ego i może być refleksyjnie powtarzane. Proces ten podlega refleksji, dzięki której poznawana jest świadomość w ogóle.
Iteracja tej refleksji umożliwia ztematyzowanie i prześledzenie struktury tej tematyzacji w jej podstawowych formach. Ten system form tworzony jest w anonimowości,
której ztematyzowanie należy do transcendentalnej teorii metod2. Dzięki temu, że
mogę ztematyzować świat i życie w świecie (świat monad), zyskuję Ja fenomenologizujące, które konstytuuje świat monad, który z kolei powoduje konstytucje świata.
Fenomenologizowanie jest działaniem, poprzez które tworzone jest życie
świata w świecie. W nastawieniu fenomenologicznym mamy do czynienia z apercepcją (jakiegoś stanu psychicznego) absolutnego przeżycia. Oznacza to, że stany
psychiczne wskazują poza siebie (to znaczy przyjmują formę transcendentalnego
stanu) na prawidłowości absolutnych stanów, w których się konstytuują. Dlatego fenomenologizowanie nie jest idealizmem. Jest systematycznie przeprowadzaną nauką
egologiczną – odsłanianiem konstytuującej intencjonalności. Po dokonaniu epoche
wyłączam Ja-człowieka i pozostaje czyste przeżycie wraz ze swoją istotą. Wówczas
wkraczam ponownie do świata jako transcendentalne Ja, to jest: dochodzę do skonstytuowanej transcendentalnej intersubiektywności (moje fenomenologizujące bycie
plus fenomenologizujące bycie innych). Według Husserla jest to transcendentalna
postawa, ponieważ jestem transcendentalnie świadomy postawy ego, które zostało
E. Husserl, Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, tłum. D. Gierulanka,
Warszawa 1967, s. 120.
1

2

E. Fink, Sixth Cartesian Meditation, Indiana University Press 1995, s. 20.
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ztematyzowane i które teraz stało się monadycznym ego we wspólnocie monad, gdzie
inne monady to intencjonalne modyfikacje mnie samego. Jest to coś psychicznie nowego, bo redukcja pozwala dostrzec, że każde osobiste bycie jest zdominowane przez
jedność tendencji, która przemieszcza się przez wszystkie indywidualne działania
w poszukiwaniu uniwersalnego porozumienia poprzez korelację. Świat występuje
wtedy jako jedność subiektywnie konstytuujących trybów.
Następująca po epoche transcendentalna redukcja jest działaniem problematyzującym korelację pomiędzy podmiotem i światem. Ten typ redukcji powoduje, że
zaczynam siebie widzieć nie jako człowieka w świecie, lecz jako ontyczny fenomen.
Jest to redukcja do istotowo określonej struktury zacieśniającej pole uniwersalnej
konstytucji. Identyczność mojego Ja może być dana jedynie w aktualnych momentach. Spełniając te apodyktycznie oczywiste akty, odsłaniam w sobie uniwersalne
formy strukturalne – formę nieprzerwanej autokonstytucji przeżyć, które są przeżyciami czasowiącymi w obrębie powszechnego czasu. Uświadomienie sobie przy tym
innego Ja zakłada, że nie wszystkie modi świadomości tworzą moją samowiedzę.
Pierwotnym szczeblem konstytucji jest zatem konstytucja Innego, dzięki której
dokonuje się motywowany przez nią proces powszechnego nadbudowywania sensu
nad moim pierwotnym światem. Umożliwia to pojawienie się obiektywnego świata. Transcendentalne My staje się tu transcendentalnym podmiotem świata ludzi.
Konstytucja świata zakłada bowiem harmonijnie realizujące się konstytucje w poszczególnych monadach. Dzieje się to w ramach stałego procesu samospostrzegania
ego. Nie jest to wnioskowanie przez analogię, apercepcja nie jest wnioskowaniem.
Każdy przedmiot odsyła nas do swojego miejsca praustanowienia – tam, gdzie po
raz pierwszy ukonstytuowany został przedmiot posiadający podobny sens. Wówczas
rzeczy stają się znane co do typu, który prezentują. Transcendentalne ego jest zatem
rezultatem ejdetycznego przekształcania.
Podstawową cechą czystej świadomości jest intencjonalność, która wykracza poza
to, co naoczne. Akty intencjonalne obiektywizują, sięgają poza sferę tego, co świadome, i celują w pozaczasową jedność. Zaś sens jest kierunkiem ruchu w przestrzeni
intencjonalnej. Świadomość może się kierować na sens zawarty w noezie lub na to, co
jest przeżywane (noemat). Analiza istoty noezy wskazuje na to, że świadomość posiada
samowiedzę, jest ona wyjaśnieniem procesów intencjonalnych – to samo uzasadnienie.
Nie należy więc skupiać się na przeżyciach intencjonalnych, ale na sposobie dania
tego, co spostrzeżone, i ująć to w immanentnej analizie istotnościowej. Fenomenowi
towarzyszą różne odmiany świadomości, które się zbiegają i tworzą pewną ogólną
strukturę świadomościową czystego Ja. Zawsze poruszamy się w pewnej całości po-
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tencjalnych noez danego przedmiotu. Dlatego należy ustalić, co noematom zmiennych
przypadków danego spostrzeżenia jest dane według praw płynących z istoty3.
Wszystko połączone jest przez związki istotnościowe. Monady łączą się dzięki
intencjonalnym systemom, to znaczy do pełnej konkretności danej monady należy
posiadanie innych monad. Lebenswelt to fenomenologiczny obiektywizm – ukonstytuowane doświadczenie przez relację w dialogu z ludźmi4. A zatem transcendentalna
subiektywność to transcendentalna intersubiektywność rozumiana jako horyzont
czystego Ja. Aby odkryć, co kryje się w tym horyzoncie, potrzebna jest redukcja
primordialna, która pokazuje, jak doszło do konstytucji innych Ja. Inny bowiem
umożliwia pojawienie się konstytutywnie nowego obszaru obiektywnych rzeczy.
Monady, które są wyposażone w harmonizujące systemy konstytutywne, konstytuują jeden obiektywny świat. Temporalność tej totalności oznacza, że przez wszystkie
te prezentacje przebiega tożsamość akceptacji, czyli że istnieje taka sama natura dla
wszystkich empatycznych prezentacji.
Monada od zwykłego ludzkiego podmiotu różni się tym, że w odniesieniu do
świata jest ona czymś pierwotnym, zaś w naturalnej postawie to świat jest czymś
pierwotnym. Świadomość, że inne istnienia są subiektywne, prowadzi wtedy do
relatywności istnienia (onta). W transcendentalnym nastawieniu chodzi więc o to,
aby ustalić, w czym konstytuowane są te relatywne onta. Interesuje nas system
konstytucji onta i ich podstawowa natura. Jest to nowy wymiar konstytucji, bo
konstytucja świata to wtedy działanie absolutnego ego, które jest jednostkowe
wewnątrz wszystkich wariacji, w których mamy do czynienia z akceptacją świata,
a nie z akceptacją indywidualnych rzeczy, z których dana konstytucja jest składana.
Realność obiektywna jest o tyle prawdziwa, o ile jest subiektywna. Inne monady to
intencjonalne modyfikacje monadycznego ego wraz z poczuciem bycia; są to inne
monadyczne Ja z ich primordialnym życiem i ich primordialnymi habitualnościami.
Problem noematu to pytanie o to, czy przedmiot taki, jaki jest intendowany, i przedmiot,
który jest intendowany, to dwa różne ontologicznie byty. Czy noemat to idealny sens (abstrakcyjna
struktura), czy też należy utożsamiać go z prezentowanym przedmiotem? Wyłoniły się tutaj dwa
stanowiska: „szkoła kalifornijska” (Follesdal, Dreyfus, Miller, McIntyre) tłumacząca noemat jako
idealny sens oraz „szkoła wschodniego wybrzeża” (Sokolowski, Drummond, Hart, Cobb-Stevens)
krytykująca stanowisko teorii pośrednika; przedmiotów nie można zastępować reprezentantami
mentalnymi. Z husserlowskich analiz nad konstytucją wynika, że nie ma nic poza ukonstytuowaną
transcendencją.
3

Lebenswelt jest pierwszym światem, to intersubiektywny świat zawierający praktykę
i komunikację przedzałożeń wszystkich nauk. G. Malinowski, Husserliana XXXIX: Die Lebenswelt,
Filo-Sofija 2006, s. 125.
4
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Ego konstytuuje świat tak, że tworzona jest w nim nowa temporalna przestrzeń,
gdzie wszystkie podmioty mają wspólną naturę kognitywnie identyczną. Jest to
jedność wynikająca z samej konstytucji. To wyższe bycie ego jest wtedy stałym
pierwotnym płynącym konstytuującym działaniem tworzącym różne poziomy
wszechświatów. Jest to uniwersalny system celów, a to wskazuje na idealną oś, do
której wszystko dąży. Ponieważ Ja transcendentalne w procesie aktualizacji zjawisk
empirycznych zyskuje samoświadomość, wówczas Rozum nie jest tu przypadkową
zdolnością, lecz jest to uniwersalna forma istotowa – struktura transcendentalnej
świadomości. Absolutne bycie polega więc na posiadaniu pewnych dyspozycji transcendentalnego systemu apercepcji. Kognicja absolutnej świadomości nie dotyczy
czegoś, co jest z góry określone, lecz przemienia ona w konstrukcje różne ejdetyczne
możliwości należące do prabycia (do procesów życiowych transcendentalnej subiektywności), stając się przez to jedynym trybem produktywności.
Badania Husserla nad wewnętrzną świadomością czasu pokazują, że jest to
świadomość twórcza, ponieważ w pierwotnym odpłynięciu świadomości czasu
dopiero tworzy się czas. Czynność świadomości czasowienia się jest powodem do
tego, aby uznać ją za absolutną, samo się tworzącą, umożliwiającą upływ w ogóle.
Husserl podkreśla prasamorzutność świadomości, w której utrzymuje się identyczność. Wewnętrzna świadomość czasu jest bardzo istotnym punktem w określaniu
absolutnej świadomości. Bez analizy świadomości czasu niemożliwe byłoby ujęcie
podstawowego związku pomiędzy spostrzeżeniem i przypomnieniem oraz zrozumienie syntezy identyczności. Przedmiot intencjonalny konstytuuje się bowiem
tylko, gdy jest doświadczany jako identyczność w mnogości. Dlatego czasowość
uznaje się tu za formalny warunek możliwości konstytucji jakichkolwiek obiektów,
dzięki czemu wewnętrzna świadomość czasu odsłania Absolut.
Husserl dowodzi, że istnieje obszar tak zwanej czystej świadomości, który nie
występuje równocześnie z tym, co ukonstytuowane w czasie5. Dzięki temu absolutnemu strumieniowi świadomości możemy uchwycić trwanie. Strumień ten nie
podlega czasowi i jest zawsze obecny – nasze akty są zawsze ukrycie samoświadome.
Retencja (pierwotne przypomnienie) jest procesem pasywnym, zachodzącym bez
naszego udziału. Opis praimpresji, retencji i protencji pokazuje, że nie dostarczają
one nowego przedmiotu intencjonalnego, lecz dają świadomość czasowego horyzontu przedmiotu. Refleksja opiera się więc na ukrytej samoświadomości. Według
5
E. Husserl, Wykłady z fenomenologii wewnętrznej świadomości czasu, tłum. J. Sidorek,
Warszawa 1989, s. 10.

194

Dorota Ucińska

Husserla jest ona wyartykułowaniem tej samoświadomości zainicjowanej w celu
zwrócenia uwagi na pierwotny akt intencjonalny. Retencja staje się wtedy warunkiem możliwości refleksji. To dzięki niej świadomość może stać się przedmiotem.
A zatem wewnętrzna świadomość czasu to przedrefleksyjna świadomość aktu.
Kiedy akt zostaje ukonstytuowany w wewnętrznej świadomości czasu, to znaczy,
że sam siebie doprowadza do samoświadomości. Dlatego opis jej struktury to analiza
przedrefleksyjnej automanifestacji aktów i przeżyć.
Fenomenologiczna refleksja nad Ja pokazuje, że nie mamy do czynienia z zamkniętą subiektywnością, lecz z samotranscendującym się podmiotem. Na ten fakt
zwraca uwagę Marek Rosiak, twierdząc, że tetyczne składowe aktów mają aktywny
charakter i nie są uchwyceniem istnienia, a jedynie jego aktywnym domniemaniem.
Czystość absolutnej świadomości oznacza więc niezafałszowane uświadomienie6. Józef
Bańka również podkreśla, że osoba, która realizuje się w swych peryferiach jako praxis,
nabywa możliwości transcendentalnych7. Edyta Stein uważa, że nasze stany psychiczne
wskazują poza siebie na pewne absolutne prawidłowości przeżyć, w których one same
się konstytuują, bo przybierają intencjonalną formę transcendentalnego stanu, dzięki
czemu człowiek jest w stanie odebrać „boską wiadomość”8. Jednak według niej boska
świadomość istnieje poza świadomością ludzką, to w niej znajdują się ejdosy, które
„odbijają się” na ludzki umysł. Zwykła świadomość zostaje tu wchłonięta przez boską
świadomość; Absolut nie niszczy indywidualności, lecz ją „poślubia”.
Jak zauważa Piotr Łaciak, w fenomenologii Husserla mamy jednak do czynienia
z absolutną świadomością, która ma oparcie w sobie samej, przez co niemożliwe jest
ontologiczne podwojenie Ja9. Wewnętrzna świadomość czasu nie jest przedmiotem
immanentnym, lecz stanowi wewnętrzną nierelacyjną właściwość świadomości,
przez co, jak twierdzi Dan Zahavi, regres w nieskończoność jest niemożliwy10. Dla
Romana Ingardena czysta świadomość jest tylko ideą. Mimo to w swoich badaniach
dochodzi on do wniosku, że jeżeli czysta świadomość istniałaby, a istnienie świata zależałoby od niej, to musiałby to być (autonomiczny) byt indywidualny, a nie dziedzina

M. Rosiak, Husserlowska koncepcja czystej świadomości – próba krytyki immanentnej, „Studia
Philosophiae Christianae” 2008, nr 2, s. 78.
6

J. Bańka, Kategoria „teraz” w Husserla fenomenologii czasu i recentywizmie, „Przegląd
Filozoficzny” 2008, nr 1, s. 89–91.
7

8

E. Stein, Byt skończony a byt wieczny, Kraków 1995, s. 343.

9

P. Łaciak, Status podmiotowości w fenomenologii Husserla, „Fenomenologia” 2009, nr 7, s. 64–75.

10

D. Zahavi, Fenomenologia Husserla, tłum. M. Święch, Kraków 2012, s. 121.
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przedmiotowa11. Jej własności występowałyby wtedy immanentnie bez udziału aktów
intencjonalnych. Wówczas konstytuująca jakość dla różnych gatunków byłaby taka
sama. Trudnością w badaniu czystej świadomości jest brak odpowiedniego języka,
który jak sugeruje Jacqes Derrida i Eugen Fink musiałby być spekulatywny. Celem
fenomenologii transcendentalnej jest bowiem uchwycenie stawania się Absolutu. Do
tego potrzebna jest nowa logika, którą należałoby dopiero stworzyć.
Chcąc odpowiedzieć na pytanie, czym jest Absolut w fenomenologii, najpierw
należy wyjaśnić, czym jest Ja transcendentalne. Nie jest tak, jak twierdzi Jean-Paul
Sartre, że Ja transcendentalne jest podwojeniem Ja psychicznego12. Sartre uznaje świadomość bez odwoływania się do Ja transcendentalnego. Według niego świadomość
jest bezrefleksyjna i nie ma w niej Ja, przez co ma ona pierwszeństwo ontologiczne,
bo nie musi być przedmiotem refleksji, aby mogła istnieć. Świadomość transcendentalna jest spontanicznością nieosobową. Pytanie, jakie można tu postawić, to jak
uchwycić wtedy trwanie. Dla Husserla podmiot transcendentalny nie jest abstrakcją,
pojęciem ogólnym czy ponadosobowym, lecz jest konkretną indywidualną podmiotowością, a transcendencja jest w nim obecna. Transcendentalna subiektywność nie
jest moim drugim Ja. Badania Derridy dowodzą, że nie może być w tym przypadku
ontycznego powielenia13. Ja transcendentalne to pole samodoświadczania. Różnica
pomiędzy transcendentalnym a empirycznym Ja to różnica pomiędzy sposobami
ujmowania siebie samego. Transcendentalny podmiot to podmiot w swojej prymarnej, konstytutywnej funkcji, zaś podmiot empiryczny to ten sam podmiot, ale ujęty
jako przedmiot w świecie, czyli ukonstytuowany byt światowy – ontyczny fenomen.
W filozofii Emmanuel Lévinasa Ja transcendentalne to Ja czuwające, nieustanne
budzenie się i zmiana poziomu postrzegania14. Dzięki temu czuwającemu Ja możliwa
jest transcendencja immanencji, co pozwala podmiotowi dotrzeć do jego źródła – do
wyzwolenia siebie od siebie. Błędem jest jednak twierdzenie, że badanie świadomości w fenomenologii odbywa się w izolacji od świata. Husserl krytykuje idealizm,
który neguje realizm, bo to wskazuje, że trwa on wewnątrz naturalnego nastawienia,
co nie gwarantuje pewności w badaniach poprzez zastosowanie redukcji epoche.
Jego zdaniem świat potrzebuje przeżyć i pojęć, aby realność mogła się manifestować.
Dzięki temu możliwa jest obiektywistyczna interpretacja statusu świata. Punktem
11

R. Ingarden, Spór o istnienie świata, t. II, Warszawa 1987, s. 253.

12

J.-P. Sartre, Transcendencja Ego, tłum. U. Idziak, Warszawa 2006.

13

L. Lawlor, Derrida and Husserl, Indiana University Press 2002, s. 175–179.

14

E. Lévinas, O Bogu, który nawiedza myśl, tłum. M. Kowalska, Kraków 1994, s. 79.
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wyjścia w badaniach Husserla nie jest podmiot, lecz sposób prezentacji danej dziedziny ontologicznej. Przedmioty danej dziedziny prowadzą bowiem do struktury
przeżyciowej i intencjonalnej podmiotu. Redukcja transcendentalna, którą się posługuje, prowadzi do istotowo określonej struktury zacieśniającej pole uniwersalnej
konstytucji15. Oznacza to, że dokonuję apercepcji siebie samego, która przebiega
w określonych konstytuujących przebiegach nadających apercepcji charakter czegoś
o trwałym statusie obowiązywania. Odkrywając tę osadzającą w świecie apercepcję,
mam możliwość powrotu do siebie samego jako Ja transcendentalne. Apercepcja
świata staje się wtedy czymś wtórnym, a Ja transcendentalne odkrywa swoją immanentną czasowość przeżyciową różną od czasu liniowego.
Według Edyty Stein ta absolutna, ponadczasowa rzeczywistość ujawniająca się
we wnętrzu każdej osoby jest niemym wezwaniem nie tylko do samo przekroczenia
się, ale przede wszystkim powrotem do siebie samego i do jedynego autentycznego
bycia, w którym wszyscy uczestniczymy poprzez konstytucję. W jej filozofii proces
budowania się Ja jako „dziecka światłości” przebiega poprzez jego dystansowanie
się wobec świata. Rezygnacja ze świata oznacza tu przywołanie Jestestwa do siebie
samego. Wspólne dla Husserla i Stein jest to, że indywidualność nigdy nie zanika,
stoi ona poza wszelką pozycją. Stein boską świadomość, która pochłania każdą
indywidualność, przyrównuje do ognia, który wszystko przenika i może być przez
wszystko przyjęty. U Husserla czysta świadomość również „świeci”, bo uniemożliwia
ona ślepe posługiwanie się pojęciami; budzi bezpośrednie doświadczanie pojęć. Dla
Edyty Stein czysta świadomość jest jednak żywością czasową postępującą z chwili
na chwilę. Jeżeli istniałaby absolutna całość strumienia świadomości, to według niej
byłaby ona nieaktualna. Mimo to zaprzecza ona, jakoby absolutna rzeczywistość
była niedostępna dla człowieka. Jest ona dostępna tylko osobom samoświadomym;
człowiek musi przejść wewnętrzną przemianę, która dotyczy możliwości zbudowania
własnej osobowości16. Nie jest to dar, ale praca do samookreślenia się – to milczące
wezwanie do samoprzekroczenia się. Dusza ludzka ma w sobie bowiem moc, aby
kształtować siebie i urzeczywistniać istotę.
Edyta Stein przyjmuje, że istota bycia jest nośnikiem doskonałości analogicznej,
Konstytucja w filozofii Husserla posiada dwa prymarne źródła: prymarne ego oraz non-ego
(świat). Jest to proces, który rozwija się w obrębie struktury podmiotowość–świat. Nie jest to dedukcja
świata z pozaświatowego podmiotu czy redukcja do tego podmiotu. Mówienie o transcendentalnym
podmiocie jako bycie konstytuującym to mówienie o schemacie transcendentalnym (podmiot–świat),
w ramach którego mogą się zjawiać podmioty. D. Zahavi, op. cit., s. 98–105.
15
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Dokładniej etapy rozwoju osobowości Stein przedstawia w Twierdzy duchowej, Poznań 2006.
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zaś istnienie doskonałe jest analogonem, który aktualizuje podmiot jako analogat.
Doskonałością analogiczną jest więc samo istnienie. Tą analogiczną jedność bytu
konstytuuje czysta świadomość, którą konstytuuje funkcja aktualizowania rozumianego jako stawanie się istoty przez istnienie. Bez Ja transcendentalnego jako
analogatu głównego nie byłoby więc realnego świata. Podmioty doskonałości analogicznej zatopione są bowiem w transcendentalnej relacji wyznaczającej analogiczną
doskonałość; sens urzeczywistnia się w istocie żyjącej. Istnienie pierwotne to zatem
istnienie osobowe, to życie wypełnione sensem.
Analiza transcendentalnego podmiotu w fenomenologii Husserla pokazuje, że
jest to transcendentalna intersubiektywność (wspólnota transcendentalnych egos).
Zastosowanie redukcji na subiektywności ujawnia strukturę świadomości, którą
charakteryzuje to, że obecny jest w niej Inny. Jest to o tyle istotne dla zrozumienia
Absolutu, ponieważ można wtedy wywnioskować, że realizuje się On w relacjach
między podmiotowych. W filozofii Ludwiga Landgrebego człowiek jest właśnie
miejscem odsłonięcia się Absolutu, bo tylko indywiduum w każdej chwili decyduje o tym, czy urzeczywistni się On w nim. Według Landgrebego człowiek jest
dochodzącą do samej siebie w ruchu myślenia subiektywnością. Samoodsłonięcie
absolutnego jest więc samoruchem myślenia – absolutny byt to myślenie myślenia,
które nie zawiera niczego oprócz siebie samego i obejmuje całość bycia. Do tego
potrzebna jest jednak zmiana skali postrzegania. Należy wyjść z pozycji Ja transcendentalnego, wtedy poznanie staje się absolutne, bo bycie staje się widoczne dla siebie.
Odpowiadając na wezwanie tego, co absolutne, doświadczamy swojej obecności
jako sensownej. Ja transcendentalne nie może być więc rozumiane jako zwykła
subiektywność, lecz jako jedność doświadczania świata, której dopiero rozróżnienie
pomiędzy subiektywny a obiektywny stanowi podstawę jego możliwości. Nie jest to
przedstawianie możliwości swojego przyszłego bytowania. Chodzi raczej o ogólne
struktury dokonującego się świata życia – świadomość horyzontu, która wytwarza
się w każdej fazie teraz. Dlatego Ja transcendentalne nie daje się opisać za pomocą
pojęć przedmiotowo stającego się bytu. Daje się ono opisać jedynie jako stosunek
dialektyczny „bycia-jednym-w-byciu-innym”.
Jak słusznie zauważa Landgrebe, pojęcie Boga w świecie stało się czymś obcym – subiektywnością, wewnętrznością stojącą w opozycji do świata. Przez religie
została zerwana jedność myślenia i bycia. Przepaść ta może być anulowana jedynie
przez subiektywny zwrot ku pojęciu transcendentalnego Wszech-Ja. To w nas samych zrodziła się myśl o niemożności poznania Boga. Tak jak nie możemy poznać
życia wewnętrznego innej monady, tak i Bóg jako monada doskonała pozostaje
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dla nas „Innym”, który dopiero otwiera nas na transcendencję. Poznanie Boga jest
jednak możliwe poprzez rozpoznanie Go w działaniu na mocy posiadanego przez
nas „transcendentalnego intelektu”. Boski rozum podobnie jak człowiek w swoim
przyglądaniu się tworzy rzeczy. Należy uznać, że nasza świadomość nie jest uzależniona od przedstawień zmysłowych, włada ona pewnym schematem a priori, na
podstawie którego ukazują się nam przedmioty. Nie można się ograniczać do jednego
kontekstu doświadczania. Trzeba pytać nie tylko o horyzont doświadczenia świata,
ale też o horyzont „ja jestem”. Przeznaczeniem myślenia jest bowiem dotarcie do
samego siebie poprzez wypowiadanie się i ustanawianie bycia.
W myśleniu ustanawia się bycie – to zamknięta monada, której myślenie jest
byciem. Myślenie jest procesem, w którym należy uchwycić stawanie się absolutnego. A zatem Absolutny byt to byt podmiotu, który jako pierwotny dla siebie
samego byt konstytuujący stanowi uniwersum transcendentalnych podmiotów.
Transcendentalna subiektywność to transcendentalne Wszech-Ja17. W filozofii
Levinasa relacja z Innym jest także sposobem dziania się Absolutu, ponieważ to Inny
otwiera mnie na transcendencję. Według niego wszyscy zostaliśmy połączeni przez
Boga w „an-archicznej przeszłości”. To absolutna rzeczywistość, do której wszyscy
należymy, przez co transcendentalną intersubiektywność można nazywać jedynym
właściwym podmiotem. Wydawać by się mogło, że w filozofii Levinasa kontakt
z Absolutem jest możliwy jedynie przez drugiego człowieka. A jednak tak nie jest.
Dzięki Ja transcendentalnemu, które jest Ja czuwającym, mogę mieć bezpośredni
kontakt z Absolutem, ponieważ czuwanie jest wybraniem, które urzeczywistnia się
w świadomości, a która nie jest świadomością obiektywizującą, lecz świadomością
czuwającą na skutek wybrania w „czasie an-archicznym”. Dzięki temu wszyscy
jesteśmy na śladzie Absolutu18. Problem niewidzialności Boga w świecie nie dotyczy
więc relacji podmiot–przedmiot, lecz rozwija się on jako „dramat” na wiele osób.
Dlatego relacje międzypodmiotowe są miejscem urzeczywistnienia się Absolutu
i miejscem oddawania mu chwały. Świadczenie o Bogu nie polega na tematyzowaniu Go; nie można tej relacji sprowadzić do struktury noetyczno-noematycznej.
Według Levinasa zarówno relacja z Innym, jak i relacja z Bogiem jest mową bez
słów, bliskością poza intencjonalnością. Uwieńczeniem spotkania w tej bliskości jest
dojście do Absolutu.

17

L. Landgrebe, Der Weg der Phanomenologie, Gotersloh 1963, s. 191.

18

E. Levinas, op. cit., s. 24.
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Według Anny Teresy Tymienieckiej Absolut sprowadza się do „sieci komunikacyjnych”, jakie są pomiędzy podmiotami19. Jej zdaniem jest to siła kształtująca,
samostanowiąca się ekspansja biegnąca przez mnogość indywiduów, która zbiera
wszystko w jedno poprzez metamorficzną konstytucję. To powoduje, że rozpoznajemy siebie jako uniwersum egzystencji. Według niej Absolut to zlanie się w jedno
wszystkich czynników sprzyjających życiu, wir wszelkich harmonii wydarzających
się we wszystkich ontopojetycznych horyzontach – od witalnego po boski. Jest to
uniwersalna platforma obserwacyjna, do której dojście umożliwia nam akt twórczy.
W ten sposób Absolut angażuje czującą osobę. Zaznacza ona też, że sens wyłania się
tylko w interakcji pomiędzy monadami; nie da się ustalić kolejnych kroków bez sensu
operacyjnego. Te połączenia ujawniają porządek entelechialny wirtualności, które
prowadzą do pewnego wzorca wzrostu, gdzie odrzucane są elementy niesprzyjające
mu. Jest to uporządkowana dynamika, która działa w obrębie „sieci ontopojetycznych” wzorców konstrukcyjnych. To postęp od tego, co urzeczywistnione, ku temu,
co domniemane i pozostawione do dookreślenia poprzez otaczające konfiguracje.
U Tymienieckiej Absolut jest interrogatywny, to znaczy: wykorzystuje On
funkcje rozwiniętej naturalnej świadomości i ustanawia coś nowego w stosunku do
życia nastawionego na przetrwanie, co powoduje organizację funkcji życiowych.
Interrogatywna natura Absolutu rzutuje konstruktywne ruchy, które przenoszone są
tak, aby zachowana została konstruktywna kontynuacja życia, poprzez którą następuje transformacja sensu prowadząca do transformacji Absolutu20. Urzeczywistniać coś
to znaczy odnosić się do możliwości w modusie interrogatywnym. Transcendentalna
redukcja to zatem dążenie do interrogatywnej intuicji, do faz interrogacji, które
korelują z różnymi modi stawania się. Absolut jest bowiem egzystencjalnie zróżnicowany, wyposażony w różne procesy konstytucji, które przebiegają wewnątrz każdego
Jestestwa. Transcendentalna świadomość to wtedy zdolność pozycjonowania siebie
w tej geo-kosmicznej sieci, która jest transcendentalna, ale zawsze w odniesieniu do
konkretnego życia. Jestestwo transcenduje siebie, ujawniając przez to ukryte łączące
się fragmenty genezy.
Tymieniecka wyróżnia również tak zwane proto-momenty, czyli nieruchome momenty inkubacji, które rzutują główne linie dokonującego się rozwoju. Są to momenty
autokonstytucji samoindywidualizującego się Jestestwa. Dzięki nim mamy dostęp do
nowej matrycy powstawaniowej – matrycy uczestnictwa w życiu. To prototyp trans19

A.T. Tymieniecka, Życie w pełni Logos, Poznań 2011, s. 181.

20

Ibidem, s. 386.
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cendentalnego podmiotu wraz z transcendentalnym rzutowaniem na logi podatne na
zespolenie, które ma dopiero nadejść. Te uśpione wirtualności aktualizują się w trakcie
ich produktywnego wykorzystywania (działają tylko w aktualnym przeżyciu). Dążą
one do substancjalnego budulca zwanego „łonem życia” – to grupa samosterujących
mechanizmów konstruktywnego projektu i wzoru samoindywidualizacji istot żywych.
„Łono życia” jest polem bitwy i krystalizacji ontopojetycznych narzędzi niezbędnych
do przetrwania. Te wirtualności podtrzymujące życie przenoszone są przez kolejne
ontopojetyczne czucia, to znaczy: zaczynają uczestniczyć w istotowych witalnych
wymianach, w jakich uczestniczą dane logi w trakcie realizacji konstruktywnych
projektów Absolutu. Żywy podmiot jest tu czynnikiem sprawczym rzutującym siebie
w aktach intencjonalnych, które umieszczają swój cel dalej niż sam akt. Celem tej
transcendentalnej konstrukcji nie jest konstruktywne funkcjonowanie, to elastyczny
ruch zależny od działającego podmiotu.
Bycie w boskiej sferze to boskie wychodzenie z siebie, które opiera się na
rozumieniu Absolutu. Człowiek posiada więc zdolność obserwacji prototypu
istotowego rozmieszczenia życia. Taki stan można określić mianem świadomości
transcendentalnej, która nie tylko ustanawia życie, lecz jest też siecią posiadającą
wspólne znaczenie dla wszystkich indywiduów. Jest to pewna komunikacja na odległość, która polega na tym, że każda istota dopełnia się egzystencjalnym zarysem
innego pojetycznego Jestestwa w-stawaniu-się. Daje to pewną stabilizację w dawaniu
początku nowym indywidualizującym się istotom. Jest to schemat dynamicznych
sieci, w których ujawnia się pole samoistnego wywodzenia się. Indywiduum samopobudza się tu do istnienia, przez co niesłusznie można by go przyrównać do
samego Absolutu. W filozofii Tymienieckiej Absolut nie ma oparcia w sobie, lecz
we wnętrzu życia, w którym powstają ciągle nowe wymiany sił dynamicznego
współdziałania. Absolutna całość to powiązane wspólnym zamysłem części, które
spełniają przypisane im role. Analiza Ja transcendentalnego przez Quentina Lauera
pokazuje, że rzeczywiście tak jest. Zauważa on, że bardziej skomplikowane obiektywności nie mogłyby być tworzone, dopóki sama subiektywność nie będzie zdolna
do bardziej skomplikowanych konstytucji. Dlatego subiektywność musi być postrzegana równolegle do obiektywności. Błędem jest, kiedy odbieramy transcendentalną
subiektywność jako gotowe centrum aktywności świadomości.
Żyjącą subiektywność charakteryzuje przede wszystkim potencjalność
rozumiana jako uwarunkowana przez następujące po sobie akty. Wyznacznikiem
prawdy nie jest niezależna rzeczywistość. Jedyną prawdziwą rzeczywistością jest
ta fenomenologicznie ukonstytuowana zgodnie z prawami subiektywności. Analiza
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osądu u Husserla pokazuje, że jest to akt intencjonalny, do którego dodawana jest
modalność pozycjonalna. Osąd jest zatwierdzany przez intencjonalną konstytutywną
analizę, a nie przez porównanie podmiotu i opisu. To, co jest konstytutywnie uzasadnione, później może brać udział w dalszej konstytucji a priori obowiązującej obiektywności. Konstytucja a priori jest zatem możliwa dzięki stopniowemu rozwojowi.
W ten sposób Husserl poszerza koncepcje a priori, pokazując, że doświadczenie
rozwija subiektywne a priori. Absolutną prawdę może poznać podmiot, którego
a priori będzie dostatecznie rozwinięte. Obiektywność będzie służyła tu jako
transcendentalny przewodnik dla zrozumienia subiektywności, która kiedy będzie
lepiej poznana, pozwoli lepiej zrozumieć obiektywność. W podmiocie obecna jest
bowiem nie tylko aktywna geneza, ale także pasywna synteza – związek idealnych
nierealnych intencji, praw intencjonalnej konstytucji powiązanych z temporalnością. Transcendentalny podmiot może być więc rozumiany tylko przez temporalną
sekwencję rozwoju, przez co nie może być postrzegany jako obiekt21.
Transcendentalna subiektywność nie jest obiektem, to życie podmiotu, który
jest podstawą dla obiektywności, bo warunkuje on kolejne akty. Dla żyjącej subiektywności główne znaczenie ma potencjalność rozumiana jako uwarunkowana
przez następujące po sobie akty. Obiektywne formy nie biorą się z niczego, lecz są
ukonstytuowane w intencjonalnej analizie świadomości, to znaczy: ich konstytucja
w przeszłości musiała być aktywna. Nie wystarczy jednak proste rozpoznanie tych
form, konieczna jest intuicja właściwego procesu pasywnej konstytucji. To pasywne
trwanie aktywnej syntezy następuje w ego, formułuje nawyki, które nadają kształt
świadomej aktywności podmiotu w danych momentach jego rozwoju i zwiększają
zakres konstytutywnie intencjonalnych operacji podmiotu. Synteza przez naczelną
zasadę pasywnej genezy jest motywowana, przez co arbitralna. Transcendentalny
podmiot może być zatem zrozumiany tylko przez temporalną sekwencję rozwoju.
Dzięki temporalności intencjonalna konstytucja unika niebezpieczeństwa bycia
interpretowaną jako arbitralna mentalna projekcja.
Genetyczny proces rozwoju przebiega według intencjonalnych praw nim
rządzących. Ten rozwój poprzez temporalne fazy jest systematyczną formą łącznej
percepcji rządzącej obiektywną konstytucją. Podmiot jest źródłem a priori, tylko
jeżeli podążą za tym trwałym porządkiem rozwoju w temporalności, którą trzeba
dopiero odkryć – sam porządek konstytucji musi być konstytuowany. Nie można tego
wyjaśnić w odniesieniu do tego, co jest znane, lecz w odniesieniu do sposobu, w jaki
21

L. Quentin, The Triumph of Subjectivity, New York Fordham University Press 1978, s. 100.
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to jest poznawane. Według Quentina Lauera transcendentalna subiektywność nie jest
wynikiem redukcji, niesie ona w sobie rzeczywistość świata jako ideę ukonstytuowaną. Każdy akt świadomości posiada bowiem zasadę dla wszystkich aktów tego
samego typu (intencjonalną konstytucję), a transcendentalne ego jest uniwersalną
jednością zawierającą wszystkie typy aktów. Jak możemy zatem dowieść istnienia
intersubiektywności? Sama bowiem wielość Ja transcendentalnych nie wskazuje
jeszcze na jej istnienie. W jaki sposób wielość egologii może być połączona ze sobą?
Na te pytania stara się odpowiedzieć Eugen Fink. Intersubiektywność rozumie on
jako korelację transcendentalnych porozumiewających się struktur; transcendentalna
redukcja ukazuje współistnienie monad w teraźniejszości. Świat bowiem nie jest
konstytutywnym tworem indywidualnego transcendentalnego ego, lecz korelacją
transcendentalnego, to znaczy współdzieleniem konstytutywnych procesów realizowanych przez wspólnotę monad 22. Bóg nie jest więc poza światem, ponieważ
świat daje się zrozumieć tylko jako suma końcowych produktów konstytutywnych
procesów transcendentalnej subiektywności, która nie jest poza życiem. Każda idea
poza procesem konstytutywnego stawania się nie ma znaczenia.
Absolut u Finka to jedność dwóch momentów: transcendentalnej konstytucji
połączonej z transcendentalnym procesem fenomenologizowania. To transcendentalna jedność, która jest wyrażana poprzez przeciwieństwa. Bardzo ważna jest
tutaj empatia, którą również należy poddać redukcji po to, by odkryć anonimowe
jak dotychczas transcendentalne uwarunkowania ego. Redukcja ta przekracza immanentną egologię siebie samego, ponieważ żadne transcendentalne ego nie może
w swojej samotności wyjaśnić wewnętrznego związku w byciu, który znajduje się
wewnątrz transcendentalnej sfery. Musi być wzięta pod uwagę transcendentalna
intersubiektywność, ponieważ dzięki niej może zachodzić coś więcej niż zwykła
percepcja innego, to jest wspólne komunikatywne działanie. Do tego konieczne jest
ztematyzowanie transcendentalnej temporalności, w której po raz pierwszy nadawane są prawa fenomenologiczne analizie genetycznej. A zatem problem empatii
nie jest problemem konstytutywnego obiektywizmu dotyczącego obiektów, lecz
konstytutywnym problemem komunikacji23. Badania Finka pokazują, że zwykły
egoiczny podmiot staje się relatywny, to znaczy: jedynym prawdziwym podmiotem
jest podmiot transcendentalny wobec własnej immanencji. Podmiot taki może być
rozważany jako transcendentalny, tylko gdy jest identyfikowany spekulatywnie
22
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z uwzględnieniem nieustannie działającej intencjonalności. Zaś Inny musi być
określony nie jako przedmiot, a jedynie poprzez temporalność.
Fenomenologiczne pojęcie Absolutu jest nieontologiczne, to znaczy: nie
oznacza całości tego, co istnieje; nie jest to ukryty kompleks bycia. Osiągnięcie
Absolutu to objęcie pierwotnego stawania się bycia (konstytucji). Samo zaś fenomenologizowanie jest kognitywnym ruchem Absolutu ukazującym, że istotą Jego jest
stan stawania się dla siebie. Dlatego też, jak zauważa Fink, musi być On rozważany
meontycznie, to znaczy w odniesieniu do nicości. Absolut nie jest jednak negacją
w nicości, czystą pustką. To ciągłe przeradzanie się w coś. Człowiek nie jest byciem,
bo rozważa pojęcia w związku z niebyciem (nicością). Dlatego ludzkie bycie jest
mostem do nicości – Absolutu jako źródła, bo stawia bycie w oderwaniu od siebie
w meontycznej epoche. Meontyczny Absolut u Finka jest ruchem w stronę bycia, to
jest w stronę tworzenia świata. Człowiek przez swoje badanie naśladuje to tworzenie
poprzez nakreślanie procesów ostatecznej konstytucji z jej pra-bycia w pojęciową
określoność. Dzieje się to poprzez wrzucenie konstytutywnego procesu w formę
subiektywności w działaniu (transcendentalna produktywność). To dlatego fenomenologiczna refleksja odnicestwia Absolut.
Meontyka Finka pokazuje, że wydarzanie może być przypadkowe, ale nie bycie
jako całość. Bycie nie jest przypadkowe ani konieczne, to znaczy: fundamentalny
fakt bycia posiada strukturę – bycie jako wizerunek. Horyzontalność świata bytów
jako wizerunków jest stemporalyzowana i jest warunkowana teraźniejszą protencją i retencją. Absolut nie może być zatem odrębny od procesu. Zawiera się On
w tym procesie, który jest w modalnościach horyzontu. Ważne jest tu to, aby nie
utożsamiać tego procesu z doświadczaniem bycia w horyzontalnościach wizerunku.
Obiektywizacja przez fenomenologiczne wprowadzanie konstytutywnych procesów
tworzenia do tematycznej manifestacji tworzy nowy tematyczny wszechświat bycia.
Ponieważ jest to ciągły proces, to transcendencja do ostateczności źródła nie może
być absolutna24. Człowiek nigdy nie będzie czysto transcendentny w swoim byciu.
Właściwa konstytucja to proces tworzenia, gdzie absolutny podmiot przemieszcza
się z transcendentalnej konieczności w umiejscowienie w świecie.
Ludzkie bycie jest „otwarciem się Absolutu”, który może się urzeczywistniać
w aktualnym horyzoncie świata. Jest to transformacja poza człowiekiem; przemiana
dokonuje się anonimowo bez udziału naszej woli. A zatem pytanie o początek to pytanie
o ponad-bycie, które nadaje sens każdemu byciu na wszystkich poziomach znaczenia.
24

Ibidem, s. 387.
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Problem Boga musi być jednak rozwiązany przez odpowiednio przeprowadzoną redukcje i pomimo że na razie jest to tylko spekulacja, to analiza temporalności monad
mogłaby nas do Niego doprowadzić. Tutaj rysuje się też różnica pomiędzy Finkiem
a Husserlem. Dla Husserla Bóg jest tendencją mieszczącą się w byciu subiektywności,
która kieruje się w stronę dobra. Według Finka takie nadrzędne bycie niepoparte
żadną analizą jest nie do przyjęcia. Wspólne jednak dla obu badaczy jest to, że nie ma
żadnego bycia poza stemporalyzowanym horyzontem dla struktury i wizerunku bycia.
Fenomenologiczna redukcja nad subiektywnością pokazuje, że Absolut jest
osobowy, a Jego akty świadomości są współprzeżywane przez wszystkie monady.
Ten absolutny podmiot rozumiany jest jako podstawa wszelkiej konstytucji i subiektywności. Dokonując redukcji na własnym ego, odkrywamy swoje transcendentalne
możliwości i nowy wymiar Ja, które jest nową platformę obserwacyjną, z której
możemy patrzeć zarówno na siebie, jak i na otaczający świat z perspektywy tego, co
absolutne. Odkrywamy wówczas, że bierzemy udział w stwarzaniu świata (w dzianiu
się Absolutu) według stałych odwiecznych praw procesu, który jak mówi Tymieniecka,
jest najbardziej produktywny. Pomimo że Absolut pozostaje transcendentny wobec
świata, to możemy doświadczać Jego działania na sobie. Choć jak twierdzi Levinas,
jest On Enigmą, to człowiek staje się partnerem tej Enigmy. Badania fenomenologów
potwierdzają, że relacja z Absolutem ma charakter osobowy, a dialog z Nim odbywa
się bez słów na mocy czucia, które jest uniwersalnym językiem dla każdej żyjącej
istoty. Odebranie „boskiej wiadomości” polega nie tylko, jak mówi Edyta Stein, na
powrocie do swojego właściwego bycia, ale przede wszystkim na daniu odpowiedzi
w postaci świadectwa o absolutnej rzeczywistości, która jest zawsze obecna w procesie konstytucji. Pomimo że transcendentalnej świadomości nie da się ztematyzować,
bo nie jest ona przedmiotem należącym do świata, to jak pokazują przedstawione
analizy tego problemu, nie może być ona tylko ideą, jak twierdził Roman Ingarden.
Absolutna świadomość daje się zidentyfikować, a na jej podstawie mogą być formułowane twierdzenia o świecie. Człowiek, partycypując w absolutnej rzeczywistości,
sam nie jest Absolutem. W poznaniu tego, co absolutne, konieczna jest rezygnacja
z własnego psychicznego ego i uznanie, że w transcendentalnej rzeczywistości nie
jesteśmy sami. W strukturze naszej świadomości jest już obecny Inny, który może
być rozumiany jako zwykły podmiot ze świata lub jako kreatywny Absolut.
Pojęcie Boga w dzisiejszym świecie jako podstawy świata i gwarancji Prawdy
powoli zanika. Brak transcendentalnego ideału sprawia, że relatywizm wkrada się
w każdą dziedzinę życia. Fenomenologiczna metoda może być okazją do określenia
nienaruszalnej podstawy, której badanie dopiero może się rozpocząć.
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NEW EGO – PHENOMENOLOGICAL ABSOLUTE
Summary
Keywords: reduction of epoche, transcendental reduction, transcendental „I”, pure consciousness, the Absolute, transcendental intersubjectivity
This article deals with the analysis of the pure consciousness in phenomenology. The reduction carried out by phenomenologists presented in the article reveals the existence of the
absolute area of consciousness. This in turn leads to a new perception of the Absolute which
can be described within its actions while remaining transcendental. My analysis I begin
with explaining what is and what is the result of the epoche reduction and transcendental reduction. Then I present an analysis of the internal awareness of time as presented by Husserl
and explain why it reveals the absolute sphere of human consciousness. Further, I analyze
the views of phenomenologists such as R. Ingarden, A.T. Tymieniecka, E. Stein, E. Fink,
L. Landgrebe, L. Quentin regarding transcendental „I” and absolute consciousness. From
the analysis emerges an image of the Absolute which is based on subjectivity and relations
among subjects.
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