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Résistance, czyli ruch oporu
Dzieje materializmu historycznego są w złożony sposób sprzęgnięte z losami ruchu
robotniczego, procesem ustanawiania socjalistycznych stosunków społecznych. Teraz, to znaczy teraz w świecie i teraz w Polsce, sprawy mają się źle. Przyszłość naszej
cywilizacji, ta najbliższa i ta ostateczna, wydaje się rozstrzygać na naszych oczach.
Walki i globalna próba sił na Bliskim Wschodzie, gdzie wojskowe samoloty Stanów
Zjednoczonych i Federacji Rosyjskiej ocierają się w lotach bojowych skrzydłami
przy okazji wzajemnego bombardowania przyjaciół i sojuszników „naszych amerykańskich kolegów” i „naszych rosyjskich kolegów”, to igranie nad skrajem przepaści
globalnego kataklizmu. Nie piszę „konfliktu”, bo termin ten jest zasłoną epistemologiczną sprowadzającą historyczne konfrontacje do rangi „konfliktu”, który polega na
kłótni w rodzinie matki z córką o niepozmywanie naczyń po kolacji lub rozrzucanie
rzeczy po pokoju.
Nie widzę rozwiązania tej konfrontacji bez samodzielnej roli Europy jako peacemakera, nośnika pokoju w regionie Morza Śródziemnego i na całym globie. Wymaga
to zobojętnienia militaryzmu, neokolonializmu i ustanowienia nowej władzy w krajach Zachodu. Walka toczy się więc o gospodarcze i kulturalne centra ludzkiego świata. Front krajów Trzeciego Świata, ruchów narodowo-wyzwoleńczych, krajów realnego socjalizmu okazał się za słaby do pokonania kapitalizmu, a nawet do jego ostatecznego sparaliżowania w imperialnych zapędach. Wydaje się, że teraz można już liczyć
tylko na dokonanie się radykalnych przemian socjalistycznych w krajach najbardziej
rozwiniętego kapitalizmu, w ponad sto lat po śmierci Karola Marksa i znacznie później niż jego XIX-wieczne oczekiwania, ale jednak zgodnie z przekonaniem o konieczności rewolucji w miejscu, gdzie kapitalizm przybiera najbardziej dojrzałe formy
i generuje najostrzejsze sprzeczności. Pierwsza czy druga wojna światowa wobec zarówno możliwości kataklizmu wojny nuklearnej, jak i katastrofy ekologicznej globu
to średniej klasy epizody, jak wojna trzydziestoletnia czy upadek Rzymu.
Toczy się więc wielka wojna o kształt Europy, o jej cywilizacyjną samodzielność
i cywilizacyjną misję o globalnym znaczeniu. Toczy się ona w milczeniu i w cieniu
tego, co media wystawiają wraz z rządami na scenie. Konfrontacja Europa – Stany
Zjednoczone odbywa się bez kamer, bo i nie jest dla gapiów. Być może nowy, operet-
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kowy prezydent tego mocarstwa mimowolnie sprawi, że konfrontacja ta upubliczni
się za pośrednictwem śmiechu na widok pajaca. W każdym razie tak prezydent USA
może być odczytany przez populistyczny i konsumerski rozum praktyczny dzisiejszej Europy.
Drugi niezwykle ważny teren konfrontacji to basen Morza Chińskiego i Daleki
Wschód. Powstanie z kolan wielkich Chin musi być źródłem napięć. Stany Zjednoczone mogą myśleć o wygraniu wojny z Chinami tylko jeszcze przez kilka lat. Potem coraz bardziej będzie to nieodwracalna perspektywa wojny z silniejszym, coraz
silniejszym przeciwnikiem albo rezygnacji z karykaturalnej pierwszoplanowej roli
„lidera wolnego świata” czy „ojczyzny wolności”.
Stawką jest światowy pokój, oddalenie zagłady ekologicznej, likwidacja zglobalizowanego chaosu i wprowadzanie zrównoważonego rozwoju w wymiarze planetarnym, rozwoju będącego antytezą neoliberalnego grasowania światowego kapitału
i zinstrumentalizowanych przez niego lokalnych, bezsilnych rządów. Zrównoważonego rozwoju, który eliminuje zarządzanie chaosem i kierowanie strachem jako
powszechne formy sprawowania wyalienowanych rządów elit. Zrównoważonego
rozwoju, który zapewnia w ramach nowego typu demokracji równo-wolności, ale
i będącą ich fundamentem równo-własność, to znaczy daleko posunięty społeczny
egalitaryzm i brak polaryzacji na garstki miliarderów manipulujące publicznością za
pomocą kapitału, państwa i mediów oraz miliony cierpiących głód, bezrobocie, brak
opieki zdrowotnej, brak dostępu do kultury, oświaty… miliony skazane na strach,
destabilizację, wyścig szczurów i fundamentalną, egzystencjalnie rujnującą niepewność jutra. Trzeba to zapewnić w skali światowej, globalnej, nim nowoczesne wędrówki ludów nie zrobią z nas w jeszcze większym stopniu potworów i ludobójców
zatapiających pontony z kobietami, mężczyznami i dziećmi w wodach Morza Śródziemnego, tego historycznego Mare Nostrum, symbolu cywilizacji śródziemnomorskiej, które jeszcze, jak istnieje, takich potworności nie widziało.
Chodzi o nowy świat, nową cywilizację, ale chodzi jednocześnie o przeżycie,
o humanizm i o historię – żeby jeszcze była! Nie widać nic innego na horyzoncie
nadziei niż socjalizm. Nie ma żadnej innej historycznie wytworzonej alternatywy.
Burzliwe życie polityczne ostatnich lat pokazuje nam, że w Europie, w Ameryce
Łacińskiej, w Azji tylko socjalizm pojawia się jako realna alternatywa dla zgubnych
tendencji. Ostatnio nawet w samych Stanach Zjednoczonych, sercu światowego antykomunizmu, kandydat Partii Demokratycznej Bernard Sanders otwarcie występował pod hasłami socjalizmu, uzyskując wielkie masowe poparcie wyborców i z tym
poparciem może by i wygrał wybory prezydenckie w rywalizacji z Donaldem Trumpem, gdyby nie wewnątrzpartyjne machinacje i zdrady.
Nasze bezpośrednie otoczenie, Polska, jest jeszcze bardzo smutne i bezsensowne.
Polska jest spontanicznie dyspozycyjna wobec kaprysów upadającego i znerwicowanego mocarstwa, które ten kraj traktuje jak peryferyjnego fagasa i źródło, niewiel-
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kich zresztą w skali mocarstwa, dochodów. Rola grasanta wobec znienawidzonej
Rosji, komunistycznej, kapitalistycznej, putinowskiej – jakiej? – nie ma to najmniejszego znaczenia wobec imperialnych, globalnych interesów Stanów Zjednoczonych.
Ale jest i druga rola do odegrania w tym układzie dla Polski, to rola już nie osła
trojańskiego w Unii Europejskiej, który „nie skorzystał z szansy, aby milczeć”, a rola
dywersanta integracji europejskiej, samodzielnej roli Europy na arenie światowej
polityki, dywersanta nowoczesnej, liberalnej, socjalistycznej kultury europejskiej.
Dywersanta, którego celem jest destabilizacja za wszelką cenę, jak najskuteczniejsze
osłabianie konkurencyjnej siły Europy wobec Stanów Zjednoczonych, a jednocześnie wmanewrowywanie jej, wikłanie w konfrontację z Rosją.
Taka rola współczesnej Polski nie czyni z niej awangardy społecznej Europy. To
raczej kula u nogi najświatlejszych i nowoczesnych tendencji na starym kontynencie. Stan taki zmusza do oporu, zwłaszcza wymaga go od intelektualnej lewicy. Nie
może on polegać tylko na reaktywnym odpowiadaniu na działania prawicy. Musi się
opierać na głębokim przeryciu własnej tradycji, odświeżeniu jej i twórczym rozbudowaniu. To nie jest tylko akcja polityczna. Konfrontacja, z jaką mamy do czynienia, ma zbyt generalny charakter i zbyt fundamentalne znaczenie dla całej ludzkości,
aby ją sprowadzić do jeszcze jednej wojenki politycznej w państwie peryferyjnego
kapitalizmu. Mamy do czynienia raczej z wojną kultur. Ze zglobalizowanym konfrontowaniem się dwóch paradygmatów cywilizacyjnych. Idea antyfaszystowskich
frontów ludowych z lat trzydziestych XX wieku powinna być odnowiona w nowym
wymiarze społeczeństwa informacyjnego, sieciowego, zglobalizowanego i jego walki o dominację kulturową. Ale nie może ona ulec łatwej modzie na „wiarę w komputer”, który sam zaprowadzi racjonalność, sprawiedliwość i szczęście ludzkości. Ta,
elektroniczna tym razem, utopia mści się okrutnie na jej zwolennikach już od lat.
Polityczny ruch robotniczy to dalej związki zawodowe, partie polityczne, ruchy społeczne i kulturowe, prasa, wydawnictwa, teatry i filmy. Bez nich, bez instytucjonalnych form organizacji świadomości klasowej, nie ma świadomości politycznej i nie
ma skutecznego oporu wobec pojawiających się demonów zagłady.
Jerzy Kochan
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Zapomniany marksista Dow Ber Borochow
Słowa kluczowe: naród, walka klas, klasy społeczne, Dow Ber Borochow, Karol Marks,
„Poalej Syjon”, kapitalizm, socjalizm

I
Dow Ber Borochow1 ( )בוכורוב רב בדurodził się 3 lipca 1881 roku w Złotonoszy (dzisiejsza Ukraina), w rodzinie nauczyciela języka hebrajskiego, a zmarł 17 grudnia2
1917 roku w Kijowie. W różnych miejscach określa się go jako rosyjskiego – pochodzenia żydowskiego – filozofa, polityka i badacza języka jidysz. Największe dzieło
Borochowa jednak to jego działalność polityczna i związana z nią praca teoretyczna.
I tu od razu jego prosta kwalifikacja do rosyjskości musi budzić wiele uwag. Po
pierwsze, Złotonosza, tak jak i Połtawa, w której Dow Borochow mieszkał od trzeciego miesiąca życia, zdobywał wykształcenie i rozpoczynał swoją działalność rewolucyjną, to dawne polskie kresy, które po pokoju andruszowskim (1654) odpadły
od Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Kresowość to nie tylko mieszanka różnych narodowości, między innymi Polaków, Rusinów, Kozaków, Rosjan, Tatarów, Ormian
i oczywiście Żydów, ale przede wszystkim brak wykształconych stosunków narodo1

Spotykać się można z różną pisownią imion i nazwiska naszego Autora. Tak więc występują
one pod następującymi postaciami: Borochov, Borochow, Boruchow… Imię Ber jest notowane
w wykazie imion żydowskich, jego zdrobnienie to Berek. Występowało zwykle jako Dow-Ber.
Ber jest tłumaczeniem hebrajskiego Dow (niedźwiedź). Imię to było używane jako imię religijne. Łaciński odpowiednik tego imienia to Ursyn. W niektórych źródłach podaje się jako imię
samo Dow, a w innych zestawienie Dow Ber.

2

Niektóre źródła podają jako datę śmierci 4 grudnia 1917 r.
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wych, które w warunkach prekapitalistycznych, feudalnych, a na dodatek jeszcze niepowtarzalnych w swej barwności kresów Europy, nie miały jak się ukształtować i ich
spóźnioną realizację możemy oglądać także jako wielki telewizyjny spektakl w XXI
wieku. Status żydowski w tym mozaikowym narodowościowo świecie w swoisty
sposób uniwersalizował i transcendował nie tylko istniejące stosunki narodowościowe, językowe, kulturowe, ale i stosunki społeczno-ekonomiczne, bowiem Borochow
od wczesnej młodości pod wpływem rodziny angażuje się w działalność syjonistyczną i marzy o powrocie do Jerozolimy, a następnie już jako nastolatek angażuje się
w ruch socjalistyczny, rewolucyjny i od dziewiętnastego roku życia jest członkiem
Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji – tej samej, do której należy Włodzimierz Uljanow znany szerzej jako Lenin. Z drugiej strony w 1905 roku pojawia
się Borochow w Warszawie, Łodzi, Częstochowie, Białymstoku oraz Żytomierzu
i bierze bardzo aktywny udział w dyskusjach i zebraniach politycznych burzliwych
czasów rewolucyjnych w Kongresówce.

Fotografia 1. Dow Ber Borochow
Źródło: zbiory własne.

Syjonizm i socjalizm to jakby dwa skrzydła unoszące entuzjazm Borochowa,
niosące go do aktywnej działalności na rzecz wyzwolenia człowieka i stworzenia
braterskiego socjalizmu, społeczeństwa pozbawionego kapitalistycznego wyzysku,
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ale wolnego też od wszelkich prześladowań narodowościowych, rasowych. Borochow popadł w jakieś konflikty partyjne w SDPRR i współtworzył nową partię, która nazywała się Syjonistyczno-Socjalistyczny Związek Robotniczy i która od roku
1906 przekształca się w Żydowską Socjaldemokratyczna Partię Robotniczą „Poalej
Syjon” (Jidisze Socjalistisz-Demokratisze Arbeter Partaj „Poalej Cjon”). „Poalej Syjon” czy  ןויצ ילעופto „Robotnicy Syjonu”, partia wielce zasłużona dla emancypacji
Żydów, tworzenia ich podmiotowości politycznej, narodowej, i to nie tylko lokalnie
na Ukrainie czy w Imperium Rosyjskim, w składzie którego znajdowała się przecież
także i wielka część Polski, lecz również w wymiarze europejskim, światowym. Jest
to bowiem partia, której program ma charakter socjalistyczny i syjonistyczny zarazem, którego treść stanowi zarówno walka z antysemityzmem, jak i z wyzyskiem
społecznym, walka z narodowymi prześladowaniami, z rasizmem, z wojowniczym
nacjonalizmem, ale i walka o zniesienie kapitalizmu i ustanowienie socjalistycznych
stosunków społecznych, które nie muszą oznaczać negacji pozytywnych uczuć narodowościowych, godności narodowej i poczucia wspólnoty, szczególnie tam, gdzie
chodzi o prześladowanych i wyzyskiwanych, jak Żydzi, którzy prześladowani są
i jako robotnicy, i jako naród. Jednak Borochow daleki jest od łatwego optymizmu
i zwraca uwagę na niemożliwość proletaryzacji pracowników żydowskich w wyniku antysemityzmu ze strony innych pracowników albo ewentualnie możliwość ich
proletaryzacji tylko w sektorach nieprodukcyjnych. Palestyna i syjonizm są więc
dla niego raczej konsekwencją pesymistycznej oceny internacjonalizmu robotników,
pracowników najemnych, wynikiem dostrzeżenia sprzeczności na tle narodowościowym w „łonie ludu”. Borochow ocenia, że współcześnie internacjonalizm proletariacki jest raczej postulatem rewolucyjnej lewicy, zadaniem do wykonania, niż
codziennością stosunków społecznych3. Trochę bardziej optymistycznie będzie się
kształtować jego stanowisko po doświadczeniach wspólnych walk rewolucyjnych
proletariatu całej Rosji z uciskiem carskim i kapitalistycznym w trakcie rewolucji
1905 roku i rewolucji roku 1917. Socjalizm „Robotników Syjonu” to realnie i poprzez wpływy rozproszonej po całym świecie lewicy żydowskiej wielki i wspaniały

3

Wielka fala pogromów żydowskich na terenie Rosji nie pozostawiała tu żadnych złudzeń. Sprawiała ona m.in., że zadaniem dnia było tworzenie żydowskich oddziałów samoobrony. „Internacjonalizm, który partie marksistowskie przypisują proletariatowi, nie jest rzeczywistością,
a co najwyżej postulatem”. I w innym miejscu: „Ludy, które nas nienawidzą bezinteresownie,
odnoszą się do Żydów gorzej niż ich rządy. […] Lud w Galicji, bodajże i w Rosji wyrżnąłby nas,
gdyby nie ochrona ze strony rządów”. Jak pisze: „Wśród uczestników pogromów byli żołnierze
poborowi i robotnicy. […] W Homlu pogromcami byli kolejarze. W Połtawie żydowska samoobrona z Czerkas natknęła się na 3000 robotników z zakładów Bobrińskiego, wobec których
żydowska samoobrona okazała się bezsilna”. Są to uwagi z dziennika Borochowa przytaczane
za: M. Minc, Ber Borochow, Hamaagol Hariszon (Pierwszy Krąg) (1900–1906), Tel Awiw 1976,
s. 83–84, o których pisze Henryk Piasecki.
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składnik międzynarodowego ruchu robotniczego, jego socjalistycznego i komunistycznego nurtu.
Borochow w roku 1905 w Krakowie na zjeździe „Poalej Syjon” przedstawił program i statut tej partii. W tym samym roku doprowadził do wystąpienia swej partii
ze Światowej Organizacji Syjonistycznej, a następnie współdziałał przy powołaniu
Światowego Związku Poalej Syjon z siedzibą w Wiedniu4 – światowej socjalistycznej alternatywy dla tradycyjnego ruchu syjonistycznego. Aktywna działalność polityczna zawiodła Borochowa do Stanów Zjednoczonych, do wielu krajów Europy,
a w końcu w 1908 roku na I Światowym Zjeździe Związku Robotniczego Poalej
Syjon w Hadze na stanowisko sekretarza generalnego partii.
Wojnę spędził w Nowym Jorku, ale na wieść o wybuchu rewolucji w 1917 roku
pośpieszył do Rosji. We wrześniu 1917 roku przedstawił w Kijowie wykład pod
tytułem Rosja jako przyjaźń narodów. W trakcie objazdowej wyprawy z tym odczytem zapadł na zapalenie płuc i umarł w grudniu 1917 roku w Kijowie. W 1963
roku szczątki Borochowa zostały przeniesione do Izraela i pochowane na cmentarzu
nad Jeziorem Galilejskim, gdzie spoczywają inni teoretycy i politycy zasłużeni dla
Labour Zionism5.

II
Borochow w Polsce jest kompletnie zapomniany. Co prawda można odnaleźć hasło
poświęcone mu w Wikipedii i na stronach Żydowskiego Instytutu Historycznego, ale
i tam jest to obecność szczątkowa i zawstydzająca wręcz, gdy weźmie się pod uwagę
wpływ i znaczenie Borochowa nie tylko na ruch syjonistyczny w świecie, ale i w Polsce. Chodzi tu zarówno o ten wpływ sprzed pierwszej wojny światowej, zapośred4
5

Dokładniej: w mieszkaniu Borochowa.
Więcej o losach i znaczniu Borochowa można przeczytać np.: S. Avineri, The Making of Modern
Zionism: The Intellectual Origins of the Jewish State, New York 1981; B. Borochov (Borokhov),
Shprakh-forshung un literatur-geshíkhte, red. N. Mayzel, Tel Aviv 1966; idem, Nationalism
and the Class Struggle: A Marxian Approach to the Jewish Problem, red. A.G. Duker, Westport,
Conn. 1972; idem, Class Struggle and the Jewish Nation: Selected Essays in Marxist Zionism,
red. M. Cohen, New Brunswick, N.J. 1984; The Zionist Idea: A Historical Analysis and Reader,
red. A. Hertzberg, Philadelphia 1997; D. Katz, Ber Borokhov, Pioneer of Yiddish Linguistics,
„Jewish Frontier” 1980, nr 47.6 [506], s. 10–20, includes translation of The Aims of Yiddish Philology; idem, On Yiddish, in Yiddish and for Yiddish: Five Hundred Years of Yiddish Scholarship,
w: Identity and Ethos: A Festschrift for Sol Liptzin, red. M.H. Gelber, New York 1986, s. 23–36;
idem, Ber Borokhov’s Philology and Literary History, „The Times Higher Education Supplement” z 13 września 1996, s. 22; Z. Rejzen (Reisen), Borokhov Ber, w: Leksikon fun der Yidisher
literatur, prese un filologye, t. 1, Vilna 1926, s. 212–221; Z. Sternhell, The Founding Myths of
Israel: Nationalism, Socialism, and the Making of the Jewish State, trans. D. Maisel, Princeton,1998. W Polsce chyba tylko w artykule H. Piaseckiego, Ber Borochow – życie, działalność
i twórczość, „Biuletyn ŻIH” 1985, nr 3–4, s. 41–63, http://cbj.jhi.pl/documents/785824/40/.
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niczony przez dyskusje, spory i walki polityczne w ramach ruchu syjonistycznego
i socjalistycznego w Imperium Rosyjskim, którego w dużej części składnikiem była
i Polska, jak i na całości ziem polskich, także w innych zaborach, gdzie społeczność
żydowska stanowiła żywy i niezwykle bogaty składnik całej kultury polskiej.
Nieobecność Borochowa jest nieobecnością do tego stopnia, że oba te źródła nie
podają, iż jedna z podstawowych prac teoretycznych jego autorstwa, dzięki której
uchodzi w oczach opinii światowej za klasyka myśli teoretycznej poświęconej problematyce narodu, wydana w 1906 roku i znana pod angielskim tytułem The National Question and the Class Struggle, została przetłumaczona na język polski jako
Interesy klasowe a kwestia narodowa i wydana po polsku w Polsce w roku 1918
przez Wydawnictwo Młot Warszawa.
Praca ta musiała być zapewne tłumaczona albo z rosyjskiego, albo z jidysz, gdyż
pierwsze jej wydanie miało miejsce w 1905 roku6. Niestety, nie zawiera informacji o tłumaczu. Z być może niedoskonałej kwerendy wynika jednak, że dostępne są
obecnie w Polsce prawdopodobnie tylko dwa jej egzemplarze. Dlatego też uznałem,
że zarówno ze względu na jej wagę historyczna, jak i na walory teoretyczne uprawianej przez Borochowa refleksji, świadomie marksistowskiej i dojrzałej teoretycznie,
a jednocześnie świeżej i poszukującej, warto opublikować tę jego pracę i udostępnić
współczesnemu Czytelnikowi powszechnie dzieło, które nie funkcjonowało w polskiej tradycji naukowej, teoretycznej i politycznej.
Muszę przyznać, że jako specjalista od teorii klas, zasiadając nad kruchą broszurką wydaną sto lat temu, byłem zszokowany i niezwykle wzruszony. Oto odnajdywałem badacza i polityka, który został wyparty, zapomniany i zagrzebany. Odnajdywałem marksistę, który wywarł wielki wpływ na marksizm światowy oraz marksizm
polski i który horyzontami swymi i wrażliwością teoretyczną na to zapomnienie
kompletnie nie zasłużył.

6

Pierwotnie praca została wydana po rosyjsku w czasopiśmie „Jewrejskaja Żiźń” w grudniu
1905 r. pod tytułem Klasowyje momenty nacjonalnowo woprosa (s. 11–47). Wkrótce przetłumaczył ją na język żydowski działacz „Poalej Syjon” Hilel Majmon, ale już pod zmienionym
tytułem Di Kłassninterns un di nationał frage (Interesy klasowe i kwestia narodowa). Z podobieństwa tytułów można więc wnioskować, że polski przekład jest przekładem z wydania
w języku żydowskim.
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Fot. 2. Grupa żydowskich mężczyzn (w wieku 21 lat), w przeddzień ich wstąpienia
do wojska polskiego, z portretem marksistowskiego teoretyka syjonistycznego
i założyciela partii „Poalej Syjon” – Bera Borochowa (Lublin 1919)
Źródło: zbiory własne.

Czy jest to jeszcze jeden element polskiego antysemityzmu? Niemożliwego do
tego stopnia przed wojną, gdy społeczność żydowska, liczna i twórcza, potrafiła
mimo wielu szykan artykułować swoją różnorodność w ramach sanacyjnej dyktatury.
Po wojnie ciśnienie antysemityzmu nie ustawało. Zmieniło tylko swoje formy. Obok
tradycyjnego antysemityzmu pojawił się nowy, którego napędem była walka z mitem
żydokomuny i zasada „niedrażnienia żydowskością” polskiego katolika-antysemity,
nacjonalisty-antysemity. Nacjonalistyczna kokieteria uprawiana przez lewicę w Polsce była łatwiejsza w swych negatywnych nastawieniach w odniesieniu do tego, co
żydowskie, niż do tego, co rosyjskie. Nawet wybitna rewolucjonistka zamordowana
przez niemiecką reakcję, Róża Luksemburg, nie mogła się doczekać wydania swoich
dział wszystkich i w świadomości szerszej opinii publicznej była znana prawie tylko
z uwagi na „błędy luksemburgizmu”, to jest niedocenianie kwestii narodowej i patriotyzmu. Internacjonalizm walczył więc w czasach Polski Ludowej stale z ledwo
przykrytą fobią antysemicką, antyrosyjską, antyukraińską, antyniemiecką… a nawet
i antyczeską. Walczył często przykryty w ramach ówczesnej poprawności politycznej
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(political correctness to tylko po angielsku nowość) frazeologią kulturowo ambitną,
w polskich realiach zdecydowanie na wyrost i pobłażliwie, starając się o instrumentalizację przeróżnych postaw politycznych, często skrajnie wręcz odległych od lewicowego światopoglądu, w ramach projektu budowania funkcjonalnej wobec socjalizmu
jedności moralno-politycznej narodu.
Nie będę tego problemu tu szerzej analizował. Gnębi mnie jednak od lat wypowiedź Adama Schaffa, w której oceniał on całą historyczną „hecę 1968 roku”, nagły
wybuch otwartego antysemityzmu w oficjalnych strukturach partii i państwa, jako
świadome konstruowanie osłabienia lewicy w Polsce na drodze eliminacji politycznej żydowskiej części społeczeństwa polskiego, na drodze wypychania do emigracji
włącznie. „Heca marcowa” byłaby więc z tej perspektywy zamachem nacjonalistyczno-prawicowym na realny socjalizm, a jej sukces połową dzieła obalania socjalistycznych stosunków społecznych.
Narastający patriotyzm epoki gomułkowskiej miał już przecież wkrótce coraz
bardziej wypierać internacjonalizm i przerosnąć w „Polak potrafi!”, nawet być papieżem… i szczytować za niewiele lat zarówno w „Polak Polakowi Polakiem!”, jak i odkurzonym truchle „prawdziwy Polak-katolik”. Nacjonalizm i rasizm, te dwa trupy,
wydawać by się mogło, zakopane na zawsze w grobie barbarzyństwa przez rewolucję
socjalistyczną, znów wylazły na świeże powietrze i straszą, grożą, rządzą w Polsce.
Wydawać by się mogło, że są to reminiscencje zbyt odległe od samego Borochowa, jednak zdać trzeba sobie sprawę z tego, że Żydowska Socjaldemokratyczna Partię Robotnicza „Poalej Syjon” miała bardzo duże wpływy w przedwojennej Polsce
i wśród światowej społeczności żydowskiej. Co więcej, uległa ona rozłamowi i jej
radykalnie marksistowska część utworzyła w 1920 roku Żydowską Socjaldemokratyczną Partię Robotniczą „Poalej Syjon” Lewicę w Polsce (Jidisze Socjalistisz-Demokratisze Arbeter Partaj „Poalej-Cyjon [Cijen]” in Pojłn), która z kolei na kilka lat
połączyła się z Komunistyczną Partią Robotniczej Polski, a później Komunistyczną Partią Polski. Choć ostatecznie uniezależniła się od niej ponownie, to głębokie
więzi personalne i praktyczne pod wieloma względami istniały i historycznie odegrały wielką rolę. Warto przypomnieć, że z tego kręgu oddziaływania wywodzą się
tak wybitne i znaczące postacie, jak Saul Amsterdam (ur. 1898 r., komunista, zginął w 1937 r.7), Isser Be’eri (1901–1958, twórca wywiadu wojskowego w Izraelu),
Dawid Ben Gurion (1886–1973, wielokrotny premier Izraela), Eliahu Erlich (działacz „Poalej Syjon”, członek Żydowskiej Organizacji Bojowej, powstaniec w getcie
i w powstaniu warszawskim, w którym zginął), Awraham Berman (1906–1978, sekretarz Żegoty, poseł KRN, ważny polityk w Izraelu po wojnie, brat Jakuba Bermana), Alfred Lampe (1900–1943, z KPP, centralna postać polskiej lewicy w ZSRR),

7

Data śmierci i informacja, że ten wybitny polski komunista zginął w ZSRR, słusznie odsyła nas
do stalinowskich czystek, których ofiarami padło wielu przedstawicieli polskiej lewicy.
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Icikas Demba (1901–1983, litewski komunista, poseł na Litwie), Józef Lewartowski (1895–1942, działacz KPP i KPRP, współzałożyciel Bloku Antyfaszystowskiego
w getcie warszawskim, organizator Polskiej Partii Robotniczej, zginął w getcie), Lew
Zacharowicz Mechlis (1889–1953, wybitny działacz polityczny w ZSRR), Emanuel
Ringelblum (1900–1944, naukowiec, działacz polityczny i społeczny, twórca Archiwum Ringelbluma i patron Żydowskiego Instytutu Historycznego), Chil Mordechaj
Rozenberg (1900–1936, poseł II RP), Ignacy Schiper (1884–1943, poseł II RP)…
i wielu, wielu innych, których trudno określić kilkoma słowami, bo często mamy
do czynienia z ludźmi legendami, ludźmi, których bohaterstwo, żarliwość społeczna, wrażliwość, mądrość spotkała się w historii z nędzą, wyzyskiem, ludobójstwem
i straszną wojną.
To w dużej mierze młodzi ludzie związani z „Poalej Syjon” utworzyli w warszawskim getcie Blok Antyfaszystowski i Żydowską Organizację Bojową, oni też
ginęli w powstaniu. Oni również, ci z nich, co przeżyli shoah, współorganizowali
społeczność żydowską w Polsce po wojnie, włączając się w proces socjalistycznych
przemian w kraju albo też wyjeżdżając do Izraela i tam działając na rzecz socjalistycznych stosunków społecznych.
W środowisku tym pamięć o Borochowie była zawsze bardzo żywa. Warto przypomnieć, że istniała organizacja młodzieżowa Borochow Jugent (Jugnt) związana
z Poalej Syjon-Lewicą. Jej członków określano mianem „borochowców” (Jungbor
= Młody Borochowiec). Prowadziła ona pracę wychowawczą, kształceniową, warsztaty rzemieślnicze. Po wojnie oraz zjednoczeniu lewicy i prawicy „Poalej Syjon”
w jedną partię – Zjednoczoną Żydowską Partię Robotniczą „Poalej Syjon” – „borochowcy” wraz z inną młodzieżówką (Dror) utworzyli Dror-Borochow Jugent i bardzo rozwinęli swoją działalność na terenie całego kraju. Obejmowała ona ponad trzydzieści miast, a organizacja posiadała nawet własną prasę8.
„Borochowcy” to nie tylko młodzieżówka partyjna – w pewnym sensie Borochow
współtworzył, ukształtował fundamenty dla całego żydowskiego ruchu robotniczego.
Jego poglądy i związany z nimi ruch intelektualny, polityczny, ideowy określano jako
borochowizm, podobnie jak marksizm, leninizm, trockizm czy luksemburgizm…
Porównywano rolę Borochowa w historii Żydów do roli, jaką odegrał Mojżesz Majmonides, który „pogodził” z tradycją żydowską Arystotelesa. Borochow miał pogodzić w podobny sposób judaizm z marksizmem, z Karolem Marksem.
Przypomnienie Borochowa i całej żydowskiej socjalistycznej tradycji jest ważne jeszcze z innego powodu. Po zmianie władz i restauracji kapitalizmu w Polsce,
bardzo niechętnie mówi się o całej tradycji socjalistycznej, oczywiście także i o żydowskiej tradycji lewicowej. Likwiduje się nazwy ulic imienia żydowskich działaczy

8

Organizacja została rozwiązana z dniem 1 grudnia 1949 roku wraz z innymi młodzieżowymi
organizacjami żydowskimi.
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Polski Ludowej, również lewicowych myślicieli i teoretyków XIX wieku, jak Karol
Marks, czy zamordowanych przez prawicowe bojówki, jak Róża Luksemburg czy
Karol Libknecht. Likwiduje się nazwy ulic związane z lewicowymi bojownikami
z hitleryzmem w okupowanej Polsce, jak w przypadku Hanki Sawickiej i Janka Krasickiego. Nie widać też odruchu protestu na takie działania w polskiej społeczności
żydowskiej. Ledwo przykryty antykomunizmem antysemityzm jest brany za dobrą
monetę i zostaje przemilczany w imię propagowania prawicowej ideologii i prawicowych bohaterów, także i tych zhańbionych antysemityzmem i rasistowskimi mordami. W imię kapitalistycznej solidarności klasowej akceptuje się nacjonalizm i niszczy
wspaniały dorobek polskiej żydowskiej lewicy. Wydaje się nawet czasem, o zgrozo!,
że niektórzy członkowie społeczności żydowskiej w Polsce uznali, iż bycie prawdziwym Polakiem wymaga od nich przyjęcia antykomunizmu i polskiego nacjonalizmu,
czasem też katolicyzmu i kultu papieża-Polaka, utożsamienia się z najbardziej reakcyjnymi siłami politycznymi, nawet takimi, które ledwo skrywają swój antysemityzm, czy nawet wręcz przemilczania, tolerowania jawnego antysemityzmu w imię
polskiego patriotyzmu. Z zażenowaniem i wstydem widzę czasem dzieci wybitnych
postaci historycznych polskiej lewicy, które – same nie dokonawszy w życiu nic, co
by przerosło przestrzeń jednej kawiarni i jednego pubu – rozliczają rodziców, przesłuchują i spowiadają energicznie nieżyjących własnych przodków, bohaterów walk
w Hiszpanii, polskiego ruchu rewolucyjnego, antyhitlerowskiej konspiracji i budownictwa socjalistycznego w Polsce. Przyjmują przy tym za swoje oceny i interpretacje
rodem z NSZ i najczarniejszej reakcji nacjonalistycznej.
Sądzę, że najwyższy czas to zmienić i odbudować dumę z lewicowej tradycji Żydów w Polsce jako niezwykle cennego składnika historii naszej wspólnej ojczyzny.
Dumę z ponadnarodowej internacjonalistycznej jedności zwalczanej „żydokomuny”,
która w imię ogólnoludzkich humanistycznych ideałów ruchu robotniczego, socjalizmu i komunizmu, mordowana, bita i zwalczana, stwarzała z wielkim sukcesem
realną historyczną alternatywę dla kapitalizmu i ludobójczego nazizmu. Najwyższy
czas, żeby z polskiej „żydokomuny” być dumnym. Jej polsko-żydowski charakter
zawsze tylko uskrzydlał lewicę w Polsce.

III
Borochow był nie tylko marksistą. Wniósł wielki wkład w badania naukowe nad
językiem jidysz i już z tego względu jest postacią pomnikową i wielce zasłużoną
w tradycji żydowskiej. Na ile możemy jednak uznać go za znaczącą postać w tradycji
i współczesności marksizmu, materializmu historycznego i dialektycznego? Odpowiedź na to pytanie, poważna i oparta na solidnych badaniach, jeszcze przed nami.
Wymaga ona studiów nad całością spuścizny Borochowa. Dla oceny jego znaczenia potrzebne jest także rozpoznanie jego wpływów i recepcji w świecie, zwłaszcza
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w społeczności żydowskiej i w Izraelu. Wreszcie porównanie i ocena jego interpretacji na tle uznanych teoretyków marksistowskich, zwłaszcza tych zajmujących się
teorią państwa i narodu.
Teraz i tutaj mogę się pokusić tylko o garść impresji, które być może pomogą
Czytelnikowi w zwróceniu uwagi na najciekawsze momenty prezentowanej rozprawy Borochowa.
Podstawą publikowanej rozprawy Borochowa jest wydanie z 1918 roku i siłą rzeczy obciążone jest pewnymi specyficznymi cechami ówczesnego języka polskiego.
Postanowiliśmy część z nich pozostawić jako koloryt epoki, a część skorygować,
gdzie mógłby on czynić tekst niezrozumiałym lub nawet śmiesznym w realiach
współczesnej polszczyzny. Nie dotyczy to tylko kwestii języka polskiego. Problem
także w stosowanej przez Borochowa terminologii materializmu historycznego.
Obecnie, jako czytelnicy i teoretycy, korzystamy automatycznie z dorobku pokoleń
marksistów polskich, którzy przez dziesięciolecia pracowali nad przełożeniem pism,
teorii Marksa na język polski. Z oczywistych powodów nie jest to tylko kwestia przekładu, lecz raczej spolszczenia marksizmu, wypracowania i ujednolicenia polskiego
języka marksistowskiego i uczynienia wręcz z marksizmu organicznego elementu
kultury polskiej, powszechnie dostępnego i powszechnie zrozumiałego. Przedstawiany tekst Borochowa nosi w sobie ślady tego, że powstawał w początkowym etapie tego procesu. Osobną, ważną kwestią jest, na ile jest to cecha twórczości samego
Borochowa, a na ile jego translatorów na język polski.
Przy tych zastrzeżeniach trzeba stwierdzić, że Autor rozprawy bardzo dobrze porusza się w marksowskiej literaturze i z wielką swobodą, a nawet twórczo operuje
pojęciami materializmu historycznego. Jest to rozprawa marksistowska światowej
klasy, śmiała i pisana nawet w pewnym szlachetnym uniesieniu.
Naród w ujęciu Borochowa jest tworem historycznym i – zgodnie z perspektywą
materializmu historycznego – uwarunkowanym ekonomicznie. Powstaje on w społeczeństwach klasowych na pewnym etapie ich rozwoju, a konkretnie w związku
z rozwojem kapitalistycznych stosunków produkcji. Oparcie analizy narodu na ekonomicznej analizie warunków produkcji stwarza podstawy do – jak dosłownie pisze
Borochow w 1905 roku: „zbudowania teorii czysto-materialistycznej o kwestii narodowej”. Taka jest też deklarowana ambicja Borochowa: prezentacja czysto materialistyczno-historycznej teorii narodu. Materializm Borochowa to nie tylko odwołanie
się do ekonomii i gospodarki, warunków produkcji, to także uznanie za konieczne
ugruntowania teorii narodu na teorii klas społecznych, a nawet teorii walki klas. Walka klas w jej najbardziej elementarnym sensie to dążenie członków społeczeństwa do
zdobycia wygodnego położenia społecznego. Walkę klas nakręca sprzeczność między siłami wytwórczymi i stosunkami produkcji. Analogicznie traktuje Borochow
stosunki narodowe. Naród jest formą zapewniania sobie wygodniejszych materialnych warunków produkcji. Walka narodów jest więc pokrewną formą walki klas.
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Chodzi o bój o uprzywilejowane warunki produkcji, głównie z uwagi na położenie
geograficzne, zasoby surowcowe, klimat, glebę, dostęp do morza, szlaków komunikacyjnych… i masę innych cech, które ogólnie można określić jako sprzyjające
efektywności ekonomicznej i wytwarzaniu bogactwa.
Borochow podkreśla, że „[w]alka klasowa nie toczy się o rzeczy «duchowe», lecz
o materialne, mianowicie o narzędzia i środki do pracy; podobnie rzecz się ma z walką narodową”.
Jest to chyba najważniejszy i najciekawszy moment jego analizy. Chodzi mu
o konsekwentne materialistyczne oparcie teorii narodu na fundamencie stosunków
własnościowych. Materializm to nie tylko podejście od strony ekonomii, gospodarki,
teorii klas, teorii walki klas. W analizie zjawisk narodowych musi on zejść do poziomu stosunków własnościowych. Prawdziwy materialista ujawnia w istnieniu narodu
i w konfliktach narodowych walkę o własność, sprzeczności i konflikty własnościowe. Naród to jedna z form organizacji społeczeństw w walce o własność, o zapewnienie sobie wyłączności korzystania z pewnego terytorium. Jak pisze Borochow:
Walka pomiędzy organizmami społecznymi, walka narodowa nie toczy się o posiadanie „duchowe”, lecz materialne, jakkolwiek walka ta prowadzona jest częstokroć pod sztandarem wartości duchowych. Nacjonalizm pozostaje zawsze
w związku z posiadaniem materialnym nacji, jakkolwiek na zewnątrz może on
przywdziewać rozmaite maski.

Naród jest więc swoistą formą monopolizacji warunków wytwarzania, własności
przez inną społeczność niż klasa. Pojawia się później, już w społeczeństwach klasowych, i poprzez swój solidaryzm klasowy jakby w poprzek antagonizmu klasowego
interferuje z oddziaływaniem klasowym, sprawia, że robotnik jest uwikłany w stosunki własnościowe jakby w dwóch płaszczyznach: klasowej i narodowej.
Borochow próbuje, poprzez analogię do klasy w sobie i klasy dla siebie, stworzyć rozróżnienie na pozbawiony świadomości narodowej „naród” i obdarzoną już tą
świadomością „nację”. Nacjonalizm zatem nie byłby tu w sposób konieczny czymś
złym, to raczej po prostu świadomość narodowa czy „uczucie pokrewieństwa, które
powstaje z powodu wspólnej przeszłości historycznej’, a którego rdzeń tkwi „we
wspólnych warunkach wytwarzania”.
Zawłaszczenie tradycji przez nacjonalizm jest wtórne, bowiem nacjonalizm tworzy burżuazja, która dopiero ex post dobiera i konstruuje sobie „starożytną przeszłość
narodową”. Ale uwaga, polska lewico, co z narodu tylko szydzisz i traktujesz go
wyłącznie jako reakcyjne urojenie! Głosi nam stanowczo Borochow:
Jedynie ludzie powierzchowni i nieucy mogą machnąć ręką na nacjonalizm jako
na rzecz już przeżytą, reakcyjną, tradycyjną. Nacjonalizm jest wytworem społeczeństwa burżuazyjnego; przyszedł on na świat razem z burżuazją, panuje przez
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cały czas, gdy ona rządzi, trzeba tedy liczyć się z nim, jak ze wszelkimi zjawiskami społeczeństwa burżuazyjnego. Wychodząc ze stanowiska proletariackiego,
musimy powiedzieć: proletariat ma bezpośrednią styczność z nacjonalizmem,
z posiadaniem nacjonalnym – terytorium. Jeżeli proletariat bierze udział w produkcji, to jest on zainteresowany w warunkach produkcyjnych, musi tedy istnieć
pewien typ nacjonalizmu proletariackiego – i rzeczywiście typ taki istnieje.

Nacjonalizm ma tu inny sens niż dziś, po wieku nacjonalistycznego piekła na ziemi. Borochow uznaje istnienie rozmaitych typów nacjonalizmów, bowiem „interesy
narodowe mogą być wewnętrzne i zewnętrzne, mogą być zachowawcze i postępowe, napastliwe i obronne”. Trafnie też konstatuje, że nacjonalizm wyrósł w historii
na klęsce internacjonalistycznych rewolucji9. Naród to ersatz ludzkości dla ubogich
duchem. Co nie umniejsza jego ontologicznej realności, tylko ją trochę modyfikuje
i uszczegóławia. „Nacjonalistyczny” punkt widzenia to jednocześnie zaciemnianie
interesów klasowych i klasowych sprzeczności, lansowany jest głównie przez klasy
posiadające. W odróżnieni od niego „nacjonalny” ruch społeczny, ideologia, polityka
związane są pełną świadomością klasową. Ta opozycja nacjonalistyczny–nacjonalny
jest dla Borochowa zasadnicza. Pozwala ona na swoistą syntezę nacjonalności i klasowości na poziomie programu stworzenia społeczeństwa socjalistycznego.
Borochow opisuje kwestię narodową, tak jak występuje ona u różnych klas społecznych: nacjonalizm wielkich obszarników, nacjonalizm wielkiej burżuazji, nacjonalizm średniej i drobnej burżuazji, nacjonalizm proletariatu… Tak, tak… Borochow
odwołuje się do Nędzy filozofii Marksa, aby pokazać walkę konkurencyjną między
robotnikami z powodu terenu pracy:
U robotników zupełnie dzikich rzecz dochodzi do bijatyk między robotnikami
miejscowymi a robotnikami z innego miasta, choćby to byli krajowcy; ale i robotnicy bardziej kulturalni nie są wolni od uczuć konkurencyjnych wyższego rzędu.
Nie będą się oni oczywiście bili z robotnikami zamiejscowymi, ale napływ obniżających cenę cudzoziemców zbyt boleśnie dotyka ich interesów, ażeby zachować
się obojętnie. […] Nie mówmy już o zachowaniu się proletariatu amerykańskiego
wobec kulisów chińskich.

Borochow pokazuje, że własność narodowa nie jest ułudą i że ograniczenia emigracyjne w Australii, dla zatrudniania Włochów w Niemczech i potworny wyzysk
kulisów chińskich w Stanach Zjednoczonych są także rezultatem nacisków robotniczych korzystających w ten swoisty sposób ze swej partycypacji we wspólnocie

9

„Nacjonalizm przedostał się na powierzchnię dopiero, gdy rewolucja ścichła; do tego czasu
spokojnie przepływał w samej głębinie” (s. 22).
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własnościowej narodu, a jednocześnie w jakimś stopni nawet sprzeczne z interesem
narodowej burżuazji.
Konfrontacji narodów i walce nacjonalizmów o poszerzenie terytorium, dostępnego rynku pracy dla pracowników najemnych, konfrontacji prowadzącej czasem
do wojen i walk, przeciwstawia Borochow pokojową formę uzyskiwania dostępu do
rynku pracy – pokojową imigrację.
Zdumiewająco aktualnie wyglądają te wypowiedzi sprzed ponad stu lat. Swoim poziomem teoretycznym mogą zaimponować współczesnym dyskutantom polskim, którzy z pasją rozprawiają o strasznym islamie i okrutnym traktowaniu kobiet
w Afryce, a trudno im dostrzec, że są to wszystko formy obrony miejsc pracy przez
„zupełnie dzikich robotników” i ich „intelektualnych” przedstawicieli.
Warto dziś czytać Borochowa. Choć dokładnie właśnie w tym roku, 2017, obchodzimy już setną rocznicę jego niespodziewanej i przedwczesnej śmierci. Miał
dopiero 36 lat.
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Interesy klasowe a kwestia narodowa
Od Wydawnictwa
Literatura marksowska poświęcona sprawie narodowej jest bardzo uboga
i tym po części daje się tłumaczyć to, iż Socjal-Demokracja dotychczas
jeszcze nie ma względem tej sprawy ustalonego stanowiska, jakie sobie
wyrobiła we wszystkich innych zagadnieniach społecznych.
Dzieło Borochowa tedy wnosi w tej dziedzinie cenny wkład do literatury marksowskiej, gdyż opierając się na obiektywnym naukowym
pojmowaniu marksizmu, odtwarza treść i podstawy nacjonalizmu, jego
objawów u rozmaitych grup społeczeństwa odnośnie do ich stanowiska
w społeczeństwie kapitalistycznym.
Dzieło to wydane zostało w 1906 roku i służyło za podstawę dla programu narodowego Żyd. Socjal-Demokracji. W następnych naszych broszurach poruszymy poszczególne zagadnienia tego programu.
Wydawn. „Młot”, Warszawa

1. Dwojaki podział ludzkości
W słynnej przedmowie do książki Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej Marks powiada:
W społecznym odtwarzaniu swego życia ludzie podlegają pewnym określonym, koniecznym, niezależnym od ich woli stosunkom produkcyjnym odpowiadającym określonemu stopniowi rozwoju materialnych
sił wytwórczych. Ażeby żyć, ludzie muszą wytwarzać, ażeby wytwarzać,
muszą oni w jakiś sposób ułożyć swoje ogólne siły. Sam jeden człowiek
nie prowadzi walkę o byt z naturą. Historia nie zna człowieka, który by
żył poza społeczeństwem. Każdy musi podczas wytwarzania mieć do
czynienia z innym i w ten sposób pierwszy zależy od drugiego, trzeciego itd. – Gdy mam do czynienia z pewnym człowiekiem, znaczy to, że
pomiędzy nimi wytwarzają się pewne stosunki. Stosunki te powstają
wskutek produkcji, a Marks nazywa je właśnie s t o s u n k a m i p r o dukcyjneymi.
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Stosunki produkcyjne w pewnym społeczeństwie, na przykład w Chinach, we Francji – lub ściślej mówiąc, całokształt stosunków produkcyjnych w pewnym społeczeństwie – tworzy właśnie strukturę ekonomiczną
tego społeczeństwa. Struktura ekonomiczna jest to podstawa, na której
rozwija się cały „ustrój społeczny”, ustrój danego społeczeństwa1.
Gdy jednak mówimy: każdego społeczeństwa, znaczy to, że istnieje kilka społeczeństw. I otóż te społeczeństwa różnią się czymkolwiek bądź
pomiędzy sobą. Gdyby tak nie było, nie mówilibyśmy wtedy o burżuazji
angielskiej i niemieckiej, o proletariacie amerykańskim i rosyjski, które
zawsze mają ze sobą do czynienia (burżuazje przez taryfy celne, proletariaty przez prawa o przybyszach). Wówczas mówilibyśmy o ludzkości
lub przynajmniej o społeczeństwie cywilizowanym, i nic więcej. Tymczasem Niemcy, Francuzi, Rosjanie i Anglicy są to odłamy ludzkości lub jeśli
chcecie – części społeczeństwa cywilizowanego, różniące się jednak między sobą. Stąd przychodzimy do wniosku, że l u d z k o ś ć d z i e l i s i ę
n a s p o ł e c z e ń s t w a.
Jest to rzecz znana i nikomu nie przyjdzie do głowy zaprzeczyć temu.
Zachodzi tylko pytanie, w jaki sposób wytłumaczyć przyczynę wywołującą ów podział ludzkości. Właściwie mówiąc, objaśnień jest dosyć. Na
pytanie to daje się odpowiedzi, mówiąc o „ideach narodowych”, o „duchu
prawdziwie rosyjskim”, „prawdziwie niemieckim”, o „polskości”, „żydowskości” etc. Rdzeń kwestii tkwi jednak w tym, w jaki sposób wytłumaczyć
ją w duchu materializmu dziejowego, bez zejścia z gruntu materialistycznego (jak się to niestety dzieje z niektórymi „marksistami”) pouczającego
nas, że przyczyny podstawowej każdego zjawiska społecznego należy szukać w materialnym życiu ekonomicznym.
Wiemy już, skąd się bierze podział ludzkości na klasy. Wiemy, że nie
wszyscy członkowie społeczeństwa znajdują się w jednakowym położeniu
pod względem stosunków produkcyjnych. Rozmaite odłamy, grupy społeczeństwa biorą odrębny udział w danej formie produkcyjnej, na przykład
w feudalnym lub kapitalistycznym sposobie produkcji. Rozmaite grupy
mają rozmaity stosunek względem narzędzi wytwarzania. Jedni mogą być
przedsiębiorcami, drudzy – robotnikami, inni znów włościanami itd. Grupy różniące się w sposób wyżej wspomniany stanowią rozmaite klasy.
Każde społeczeństwo podzielone jest na klasy. Skąd się jednak bierze
rozmaitość społeczeństw i co wreszcie stanowi główną sprawę całej kwe1

Ibidem, s. 5. Borochow parafrazuje tu twierdzenie Marksa, które brzmi, jak następuje: „Całokształt tych stosunków produkcyjnych tworzy ekonomiczną strukturę
społeczeństwa, realną bazę, na której się wznosi nadbudowa prawna i polityczna
odpowiadająca określonym społecznym formom świadomości”.
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stii narodowej, narodowych zatargów, narodowego ucisku, narodowego
wyzwolenia (tego najważniejszego zadania proletariatu narodu uciśnionego): na jakim tle ujawnia się ta rozmaitość i jaki jest wynik słusznie
ustalonej teorii? Odpowiadamy na to: w a r u n k i p r o d u k c y j n e .
Powiedzieliśmy wyżej: ażeby żyć, muszą ludzie wytwarzać, w procesie
tym układają się pewne stosunki produkcyjne. Ale sama produkcja ujawnia się przy pewnych warunkach, które są różne w rozmaitych krajach.
Już wyżej, zacytowawszy Marksa, powiedzieliśmy, że charakter stosunków produkcyjnych nie jest zależny ani od woli człowieka, ani od
ludzkiego rozumu, ani też od przypadku. Charakter stosunków produkcyjnych zawisły jest od tego, jak wygląda stan sił produkcyjnych, jakie
znajdują się do dyspozycji człowieka. Ale stan sił produkcyjny i ich rozwój zależy przede wszystkim od warunków przyrodzonych, od których
człowiek zależny jest w walce o swój byt. Stan sił produkcyjnych przede
wszystkim zależy od warunków geograficznych, a warunki geograficzne
bywają, jak wiadomo, rozmaite.
Tak się ma rzecz z siłami produkcyjnymi. Sama produkcja i rozwój tej
siły wytwórczości odbywa się zawsze w przyrodzonych i historycznych
różnych warunkach, które składają się na to, że rozmaite grupy mają
różne struktury ekonomiczne.
Warunki produkcji są bardzo rozliczne: po pierwsze, są to warunki
fizyczno-klimatyczne, geograficzne; po wtóre, warunki antropologiczne rasy; po trzecie, warunki historyczne: wewnętrzne, „czyli powstające
w samej grupie ludzkiej, i zewnętrzne, czyli takie, które ujawniają się
w stosunkach społecznych danej grupy do jej sąsiadów”. Ten ostatni rodzaj warunków produkcji wprawdzie został stworzony przy procesie produkcyjnym, lecz posiada on pewien wpływ samodzielny.
Wszystkie te warunki Engels uznaje w znanym swoim drugim liście
zamieszczonym w czasopiśmie „Sozialistischer Akademiker”2. Tam powiada, że do liczby czynników tworzących rozmaitość ekonomiki wcho-

2

Borochow ma na myśli list Engelsa z 21 września 1890 r., w „Der Sozialistiche Akademiker” z 1895 r. (s. 351). Listy te zostały przedrukowane w książce L. Woltmana,
Der historische Materialismus, Düsseldorf 1900, s. 239. Dosłowne miejsce w liście Engelsa brzmi: „Aber auch die politischen u. s. w., ja selbst die in den Köpfen der Menschen spukende Tradition, spielen eine Rolle wenn auch nicht die entscheidende”.
Co się tyczy znaczenia położenia geograficznego, to Engels w czwartym liście („Soz.
Akad.” 1895, s. 373) zamieszcza ten czynnik na drugim miejscu, bezpośrednio po
technice produkcji. Engels dodaje w końcu: „Aber die Rasse ist selbst ein oekonomischer Faktor”, co dało powód do różnych nieporozumień w literaturze marksowskiej.
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dzi także środowisko geograficzne, a nawet historycznie ukształtowana
indywidualność.
W Kapitale (t. III, s. 324) Marks oświadcza:
Dieselbe ökonomische Basis – dieselbe Hauptbedingungen nach – kann
durch zahllos verschiedene empirische Umstände, Naturbedingungen,
Rassenverhältnisse, von aussen wirkende geschichtliche Einflüsse
u. s. w., unendliche Variationen und Abstufungen in der Erscheinungen zeigen3.

A więc jak przyznają sami twórcy materializmu historycznego, schemat rozwoju sił wytwórczych, powtarzają: u wszystkich narodów i społeczeństw, odmienia się, i to nawet znacznie, stosownie do różnic w w a r u n k a c h produkcji.
Oczywiście, że warunki te również nie są niezależne, jak i wszystko
na świecie, i same także znajdują się w procesie bezustannego rozwoju;
mogą one nawet z kolei podlegać odwrotnemu wpływowi ze strony powstałych z nich samych sił produkcyjnych i stosunków wytwarzania.
Z wyżej wyszczególnionych warunków produkcyjnych na początku
dziejów najsilniej działają warunki przyrodzone, niespołeczne; z dalszym
wszakże rozwojem, gdy człowiek zdobywa przewagę nad naturą, to samo
się dzieje z produkcyjnymi w a r u n k a m i . Im dalej, tym warunki społeczne i historyczne zyskują więcej wpływu aniżeli warunki niespołeczne,
przyrodzone.
W tym oto pojęciu w w a r u n k a c h p r o d u k c y j n y c h mamy dla
siebie trwały punkt wyjścia dla zbudowanej teorii czysto-materialistycznej o k w e s t i i narodowej. W tym też zawarta jest teoria, uzasadnienie
walki narodowej […].
***
W wyżej przytoczonej cytacie z Marksa mowa jest o wpływach historycznych oddziaływających z zewnątrz. Gdy mówię z zewnątrz, znaczy to,
że rzecz, która podlega wpływowi, jest zamknięta, odosobniona od innej.
Posiada ona zatem życie wewnętrzne i zewnętrzne. – Czy jest jednak na
tym świecie coś absolutnie, całkowicie zamkniętego? Nie, żadna rzecz na

3

„Jedna i ta sama podstawa ekonomiczna, identyczna w warunkach głównych, może jednak, wskutek
niezliczonych rozmaitych okoliczności empirycznych (faktycznych), naturalnych warunków przyrody,
stosunków rasowych, działających z zewnątrz wpływów historycznych itp. ujawniać nieskończone
odmiany i stopniowe przeobrażenia”.
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świecie nie jest odgrodzona od drugiej w zupełności, absolutnie. Mimo to
mówimy zwykle o czymś zamkniętym: każdy wie z życia powszedniego,
że ludzkość trzeba po dziś dzień jeszcze uważać za zbiorowość, za sumę
pewnych całości, które w pewnym stopniu są zamknięte. Na przykład
każdy wie i rozumie, że w pewnym stopniu masy ludowe francuskie są
oddzielone od ludowych mas niemieckich itd. Naukowo mówi się bardzo
często o rozmaitych rzeczach, wprawdzie poniekąd ze sobą związanych,
lecz jako o rzeczach odrębnych. Dlaczego tak jest?
Dzieje się tak dlatego, że jak to już raz powiedzieliśmy i podkreśliliśmy, jest bardzo wiele zjawisk zamkniętych stosunkowo. W zupełności
nie są one zamknięte, ale jak to się mówi: stosunkowo. Powtarzamy, ażeby uniknąć nieporozumień, stosunkowo. Ludzkość musi po dziś dzień
być uważana za zbiorowość stosunkowo zamkniętych całości i oczywista,
gdy mówimy o takich stosunkowo zamkniętych całościach, można mówić o stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych. Sam Marks, mówiąc
o „wpływach działających z zewnątrz”, uznaje już przez to stosunkową
zamkniętość współczesnych społeczeństw.
Co jednak stwarza stosunkową zamkniętość życia społecznego u pewnej grupy, ażebyśmy ją mogli uważać za coś odrębnego? W jaki sposób
mamy prawo uważać Anglię za rzecz odrębną od Francji, jakkolwiek obie
te społeczności mają tę samą kapitalistyczną formę produkcji? Możemy
mówić i mówimy o stosunkowej zamkniętości grup społecznych jedynie
dlatego, że istnieje stosunkowa zamkniętość warunków produkcyjnych,
w których dana grupa rozwija swoje życie. Niekiedy grupa taka określona
zostaję nazwą organizmu socjalno-ekonomicznego.
W miarę rozwoju sił produkcyjnych ludzie wchodzą ze sobą w coraz
bardziej ścisłe stosunki, zarówno wewnątrz danego „organizmu” socjalno-ekonomicznego, jak i poza jego granicami, przy czym „organizm” ten
staje się coraz bardziej zamknięty podobnie jak i sąsiadujące z nim „organizmy”. Nie ulega oczywiście wątpliwości, że wzrost sił produkcyjnych
prowadzi jeżeli nie do zlania się tych „organizmów”, na które ludzkość
się dzieli, to w każdym razie do ich zbliżenia. Ale ten sam proces odbywa się wewnątrz danej stosunkowo-zamkniętej zbiorowości warunków
produkcji.
***
Przechodzimy tedy do uzasadnienia i wytłumaczenia następujących,
dwojakiego rodzaju ugrupowań ludzkości: 1. Te grupy, na które dzieli się
ludzkość według różnicy w w a r u n k a c h stosunkowo zamkniętej pro-
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dukcji – nazywają się s p o ł e c z e ń s t w a m i („organizmami” socjalno-ekonomicznymi: szczepy, rodziny, narody, narodowości). 2. Te grupy, na
które dzieli się społeczeństwo zależnie od ich rozmaitego udziału w sposobie p r o d u k c j i , od ich rozmaitego stosunku do n a r z ę d z i produkcji,
nazywają się k l a s a m i ( kasty, stany etc.)

Walka narodowa
Gdy ustaliliśmy już przyczynę, która wywołuje podział ludzkości na społeczeństwa, możemy przejść do uzasadnienia walki klasowej i wskazania
tła, na którym ona powstaje.
Co wywołuje walkę k l a s o w ą , już wiemy: położenie rozmaitych klas
w sposobie wytwarzania jest różne. Położenie jednej klasy może być gorsze, wygodniejsze lub mniej wygodne niż położenie drugiej klasy. Dążenie
członków społeczeństwa do zajęcia, do zdobycia wygodniejszego położenia lub utrzymania dla siebie placówki już zajętej wyraża się w walce
klasowej.
W a l k a k l a s o w a przybiera charakter kwestii socjalnej tam, gdzie
zachodzi k o n f l i k t (zatarg) p o m i ę d z y r o z w o j e m s i ł p r o d u k c y j n y c h a s t a n e m s t o s u n k ó w w y t w a r z a n i a, to
jest jeśli stan stosunków produkcyjnych już się przeżył i nie daje się zastosować do wymogów dalszego rozwoju produkcji.
Podobnie się ma sprawa z w a l k ą n a r o d o w ą: położenie w środowisku jednakowych, materialnych w a r u n k ó w produkcyjnych może
być wygodniejsze niż położenie w środowisku innych materialnych warunków produkcji; i oto zjawia się dążność mająca ten sam charakter,
jaki wskazaliśmy przy walce klasowej. Rezultatem tej dążności jest walka
pomiędzy społecznymi całościami.
Zresztą nie trzeba wiele, ażeby okoliczności były rozmaite co do dogodności, gdyż przy największej dogodności położenia pewnego społeczeństwa w środowisku jego zwykłych warunków produkcyjnych może ono
jednak dążyć do rozszerzenia swej produkcji, do zbogacenia swego zapasu energii i dlatego, rozszerzając sferę swych warunków produkcyjnych,
musi ono zagarnąć cudzą własność, i oto mamy znów to samo zjawisko: jedni dążą do zagarnięcia, drudzy do obrony. Inaczej mówiąc, mamy
przed oczyma w a l k ę n a r o d o w ą.
W ten sposób wskazaliśmy dwie zasady, z których powstaje walka ciał
społecznych. Po prostu mówiąc, walka ta odbywa się wtedy, gdy rozwój
sił produkcyjnych wymaga, ażeby warunki wytwarzania były lepsze, wygodniejsze lub w ogóle by się one rozszerzyły, czyli gdy poprzedni stan
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warunków wytwarzania nie daje zastosować się do dalszego rozwoju produkcji. Zagadnienie narodowe musi tedy być określone, jako k o n f l i k t
pomiędzy rozwojem sił produkcyjnych a stanem
w a r u n k ó w w y t w a r z a n i a.
Ale wszelkie zjawisko społeczne pozostaje przede wszystkim w styczności z materialnymi, ekonomicznymi pierwiastkami życia społecznego.
Żadna walka nie jest prowadzona z powodu rzeczy „duchowych”, lecz
z powodu pewnych rzeczy materialnych. Walka klasowa nie toczy się
o rzeczy „duchowe”, lecz o materialne, mianowicie o narzędzia i środki do
pracy: podobnie rzecz się ma z walką narodową.
W a l k a k l a s o w a prowadzona jest o posiadanie materialne klas,
mianowicie o p o s i a d a n i e ś r o d k ó w p r o d u k c j i. Środki produkcji mogą być materialne i duchowe. Zdobycz materialna jest to taka
zdobycz, którą można odebrać, jak na przykład maszyny. Natomiast duchową nazywa się taka zdobycz, której nie można wywłaszczyć: są to rozmaite ćwiczenia techniczne, zręczność etc. Walka pomiędzy dwiema klasami nie toczy się o posiadanie narzędzi duchowych, lecz materialnych
narzędzi i środków do pracy, jakkolwiek walka ta częstokroć przybiera
formę ideologii kulturalno-umysłowych.
Walka narodowa prowadzona jest przez organizmy społeczne również
o posiadanie materialne. Zdobyczą społeczeństwa jest posiadanie w a r u n k ó w w y t w a r z a n i a. Warunki wytwarzania również mogą być
materialne i „duchowe”, to jest takie, które można wywłaszczać, i takie,
których odbierać nie można. Warunki materialne – jest to terytorium
i wszelkie produkty kultury materialnej stworzone przez ludzi, jak również „materialne” warunki produkcji. Do warunków „duchowych” należą:
język, obyczaje, zwyczaje, światopoglądy – słowem: „historyczne” warunki
wytwarzania. Walka pomiędzy organizmami społecznymi, walka narodowa nie toczy się o posiadanie „duchowe”, lecz materialne, jakkolwiek walka ta prowadzona jest częstokroć pod sztandarem wartości duchowych.
Nacjonalizm pozostaje zawsze w związku z posiadaniem materialnym
nacji, jakkolwiek na zewnątrz może on przywdziewać rozmaite maski. Ale
przede wszystkim ustalmy, co to jest „nacjonalizm”. Pojęcie „nacjonalizm”
połączone jest z pojęciem „nacja”, należy zatem wprzód określić, co należy
rozumieć pod pojęciem „nacja”.

Narody i nacje
Wyraz „naród” służy do określenia rozmaitych stanów, szczebli rozwojowych w życiu pewnego społeczeństwa. Weźmy na przykład wyraz „klasa”.
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Jak wiadomo, pojęcie o klasie, którym Marks się posługiwał w swoich badaniach, nie jest stałe, a nawet bardzo powikłane. Z jednej strony Marks
uważa za klasę wszelką grupę społeczną, która odróżnia się od innych
w tym samym społeczeństwie przez udział, jaki bierze w sposobie produkcji. W tym sensie Marks i Engels utrzymywali, że dzieje społeczeństwa są
historią walki klasowej.
Ale nawiasowo znajdujemy u Marksa takie ustępy, które wskazują, że
Marks posługiwał się jeszcze innym, znacznie węższym4 pojęciem o klasie.
Na przykład: przez klasę rozumie on nie każdą grupę ekonomiczną zajmującą odrębne położenie w sposobie produkcji, lecz tego rodzaju grupę,
która doszła już do stopnia uświadomienia i już wystąpiła na arenę polityczną z dobitnie wyrażonymi interesami i żądaniami. Te dwa znaczenia
tego samego wyrazu „klasa” u Marksa możemy znaleźć na przykład w jego
książce pod tytułem Nędza filozofii. Na stron 178 (pierwszego wydania
francuskiego z 1847 r., przekładu polskiego 130, Paryż 1907) czytamy:
„Przy takim ustroju, gdy nie będzie już więcej klas i przeciwieństw klasowych” – widzimy tedy, że tutaj pojęcie „klasa” użyte jest w pierwszym
z wyżej wspomnianych określeń. – Natomiast na stronie 118 (s. 100 przekładu polskiego) czytamy: „O ile proletariat jeszcze się nie rozwinął dostatecznie, ażeby się określić jako klasa, o tyle walka sama pomiędzy
proletariatem a burżuazją nie ma jeszcze charakteru politycznego”. Albo
na stronie 176 przekładu polskiego: „Rozmaite fazy historyczne, jakie
przeszła burżuazja, począwszy od gminy miejskiej, dopóki się nie ukształtowała jako klasa” – tam już mamy odwrotnie, pojęcie klasy w drugim
znaczeniu. Tam właśnie Marks przytacza różnicę pomiędzy obydwoma
stanami grupy: jeden stan, gdy grupa jest klasą jedynie w stosunku do
innych grup, i drugi – gdy występuje już do walki politycznej i staje się
klasą samą w sobie5.
Również cała społeczność może się znaleźć w dwóch takich stanach:
jeden stan, gdy występuje ona jako stosunkowo-zamknięta cała społecz-

4

W oryginale druku występuje określenie scińiejszym i albo to błąd drukarski, albo
regionalizm, albo słowotwórstwo tłumacza. Wersja ściszlejszem w kontekście znaczeń
współczesnych też jest myląca, bo prowadziłaby do uznania, że chodzi tu o dokładniejsze określenie, a chodzi o węższy zakres pojęciowy tego samego słowa. Z kontekstu wynika wyraźnie, że chodzi o węższy sens pojęcia klasa społeczna i w tym
duchu modernizujemy tekst w imię jego lepszej czytelności dla współczesnego czytelnika.

5

Stosunki wytwarzania w przekładzie na język prawa oznaczają stosunki własności,
czyli popularne stosunki majątkowe (Marks, Zur Kritik der Politischen Ökonomie,
s. XIII).
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ność względem innych społeczeństw, i drugi – gdy stanowi społeczność
samą w sobie. Pod tym względem ludzie zajmujący się badaniem tego zjawiska społecznego, to jest życiem społeczeństw, są w lepszym położeniu
niżeli ci, którzy się zajmują kwestią klasową.
Gdy się chce określić stan pewnej grupy zajmującej odrębne położenie
w sposobie produkcji i wskazać, czy znajduje się ona jeszcze u progu swej
świadomości, czy też jest ona już przesiąknięta świadomością – nauka posiada na to tylko jeden wyraz: „klasa”. Z tego wynika plątanina: zamiast
istnienia, jakby to było pożądanym, dwóch wyrazów, mamy tylko jeden
wyraz. Natomiast dla grup, które wyrosły w rozmaitych warunkach produkcyjnych, istnieją już dwa wyrazy do określenia odrębnych ich dwóch
stanów, a mianowicie: s p o ł e c z n o ś ć, k t ó r a w y r o s ł a w t y c h
s a m y c h w a r u n k a c h p r o d u k c y j n y c h, n a z y w a m y z a z w y c z a j: n a r o d e m – a t ę s a m ą s p o ł e c z n o ś ć, k t ó r a
jest nadto zjednoczona świadomością pokrewieńs t w a p o m i ę d z y s w y m i j e d n o s t k a m i (członkami), c o p o chodzi z ogólnej przeszłości historycznej – nazyw a m y z a z w y c z a j n a c j ą . Naród staje się zatem nacją jedynie na
wyższym szczeblu swego rozwoju. Na razie przejdziemy do wyjaśnienia
pojęcia „nacjonalizmu”.

Nacjonalizm
Psychika każdej osoby zastosowuje się w mniejszej lub większej mierze do
warunków, w których żyje jej grupa. Tym sposobem wyrabia się psychologia grupowa, wyrabiają się określone rysy, które mają charakter grupowy.
Doświadczony lub głęboki wzrok zawsze znajdzie w nich łączność z warunkami materialnymi życia wytwórczego, z określonym typem sposobu
produkcyjnego i z określoną sumą jego warunków. Łączność ta może być
częstokroć zamaskowana.
Zresztą jakkolwiek jednostki każdej grupy – czy to będzie społeczeństwo, czy klasa – mają w ogólności rysy podobne, jednakże nie znaczy to,
iż podobieństwo jest dowodem, że ich interesy w istocie są jednakowe, solidarne. Poza tym nawet, gdy taka równość interesów istnieje, nie zawsze
jest świadomość tej równości.
Są takie grupy, których jednostki nie mogą wcale posiadać równości
interesów, ponieważ kłócą się z powodu swych sprzeczności wewnętrznych. Ale nawet grupy, które naprawdę posiadają interesy harmonijne,
nie dochodzą tak łatwo do świadomości swej równości: ażeby wyrobiła się
świadomość, potrzeba na to mniej więcej dłuższego czasu.
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Lecz w takich harmonijnie złożonych grupach dzięki temu, że ich
członkowie dostosowują się w jednaki sposób do otaczającego ich życia,
w końcu stwarza się także świadomość tej harmonii. A więc dzięki temu,
że grupa ta żyje w jednakowych i harmonijnych warunkach wytwarzania lub stosunkach wytwarzania, powstaje niekiedy, oprócz charakteru
grupowego, również uświadomienie grupowe. Wszelkie te uczucia, które
pochodzą z tego uświadomienia – dają w rezultacie to, co się nazywa poczuciem bliskości lub pokrewieństwa.
Życie w tych samych w a r u n k a c h w y t w a r z a n i a, gdy warunki
te są harmonijne dla jednostek danej grupy, wywołuje u nich świadomość
klasową i poczucie braterstwa klasowego.
Życie w tych warunkach wytwarzania, gdy warunki te są harmonijne
dla członków pewnego s p o ł e c z e ń s t w a – wywołuje uświadomienie
narodowe i poczucie pokrewieństwa narodowego.
Właśnie to pokrewieństwo ludzie odczuwają jako coś, co jest związane
z ich wspólną przeszłością. Oczywiście nie znaczy to, że mają naprawdę
starą wspólną przeszłość. Nieraz zmierzchłość wspólnej przeszłości jest
jedyną rzeczą zmyśloną.
Uczucie pokrewieństwa, które powstaje z pow o d u w s p ó l n e j p r z e s z ł o ś c i h i s t o r y c z n e j i rdzeń tej
wspólnej przeszłości tkwią w e w s p ó l n y c h r ó w n y c h w a r u n kach wytwarzania – a uczucie to się zwie nacjon a l i z m e m.

Nacjonalizm a terytorium
Jak powiedzieliśmy, nacjonalizm ma zawsze w ostatecznym swym wyniku
łączność z materialnym posiadaniem nacji. Cóż to jest posiadanie materialne nacji?
W ogóle posiadaniem pewnego społeczeństwa są, jak wskazaliśmy wyżej, warunki jego życia produkcyjnego. Warunki te dzielą się na materialne i duchowe. N a j w a ż n i e j s z y m z m a t e r i a l n y c h w a r u n k ó w p r o d u k c j i j e s t t e r y t o r i u m. Nadto terytorium jest
podstawą zawierającą w sobie wszelkie pozostałe
w a r u n k i p r o d u k c j i i służy do rozciągnięcia wszelkich wpływów
zewnętrznych.
Poza tym każda narodowość posiada w tej lub owej mierze formy środki obronne swego posiadania. Jest to jedność polityczna oraz instytucje
polityczne, język, wychowanie narodowe, sam nacjonalizm.
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Trzeba pamiętać jeszcze o jednym: nacja jest wszak podzielona na klasy (w obu pojęciach tego słowa). Klasy te w życiu produkcyjnym zajmują
położenie odrębne, ich miejsce w stosunkach wytwarzania nie jest jednakowe, warunki również żadną miarą nie mogą mieć dla nich równej
wartości: zachowują się one rozmaicie względem posiadania narodowego,
punkt ciężkości ich interesów leży po rozmaitych stronach tego posiadania, a przeto mają one odrębne „nacjonalizmy”. Gdybyśmy formalnie
określili nacjonalizm jako dążenie do obrony interesów narodowych, które zawsze są tak czy inaczej związane z podstawą warunków produkcyjnych, to jest z terytorium i z jego formami obronnymi, wtedy mielibyśmy
z powodu różności samych interesów narodowych równie r o z m a i t e
t y p y n a c j o n a l i z m u.
Interesy narodowe mogą być wewnętrzne i zewnętrzne, mogą być zachowawcze i postępowe, napastnicze i obronne. To wszystko wnosi oczywiście pewne zmiany do nacjonalizmu.

Powstanie nacjonalizmu
Żaden nacjonalizm nie może istnieć tam, gdzie warunki wytwarzania nie
są jeszcze unarodowione, czyli tam, gdzie stosunkowo zamknięte społeczeństwo nie odgraniczyło się jeszcze na zewnątrz i nie zjednoczyło się
wewnętrznie.
Ale muszą być zaspokojone oba powyższe warunki: odgraniczenie n a
z e w n ą t r z i zespolenie n a w e w n ą t r z. Ustrój feudalny uwzględnił tylko pierwszy warunek: odgraniczył jeno rozmaite społeczeństwa od
siebie, natomiast nie zjednoczył ich poszczególnych członków za pomocą spójni wewnętrznej. Epoka feudalizmu nie wiedziała o harmonijnej
całości w warunkach wytwarzania, nie wiedziała o nacjach: znała tylko
„narody” – a przeto nic nie wiedziała o nacjonalizmie i kwestii nacjonalnej.
Nacjonalizm pierwotny miał charakter czysto polityczny i wybuchał
żywiołowo kiedy niekiedy mianowicie, gdy stosunki zewnętrzne pomiędzy
narodami mocno się zaostrzyły. Nacjonalizm ten odżywał i zamierał wraz
z wielkimi wojnami, a same wojny nie toczyły się z powodu interesów narodowych i nie były przeto narodowymi.
Gdy jednak w łonie ustroju feudalnego zaczął się rozwijać kapitał handlowy, wówczas począł się dokonywać wielki przewrót. Powoli zaczęły
się tworzyć narodowości, nacjonalizm i ich rezultat – kwestia narodowa.
Pierwsza pospolita polityka narodowa – która właściwie nie może się jeszcze nazywać narodową – przeszła z zewnątrz na wewnątrz; podczas gdy
przedtem była czysto chwilową i przypadkową, teraz poczęto ją prowa-
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dzić na stałe. Dopiero gdy przeszła n a w e w n ą t r z, stała się n a r o d o w ą. Rozwój kapitału powoli zachwiał podwaliny ustroju poprzedniego
i na tym gruncie przy przemocy tegoż kapitału nastąpiło „zebranie” ziemi,
ukształtowały się wielkie monarchie. Zachodzi teraz pytanie, co za interes
popychał ten ruch, który znacjonalizował warunki produkcji społecznej?
W następnym rozdziale odpowiadamy na to pytanie. Na zakończenie niniejszego rozdziału powiemy tylko, co następuje: jasnym jest, że pierwsza
nosicielka myśli narodowych, burżuazja (handlowa, przemysłowa), która
swego czasu była młoda i postępowa, prowadziła energicznie walkę przeciwko staremu porządkowi i stworzyła nowy świat, nie mogła oczywiście
w tym samym czasie być obrończynią zasad tradycyjnych. P o c z ą w s z y
t e d y od s w o i c h [pierwszych – red.] k r o k ó w n a c j o n a l i z m
n i e m i a ł n i c w s p ó l n e g o z t r a d y c j a m i.
Ludzie jedynie powierzchowni i nieucy mogą machnąć ręką na nacjonalizm jako na rzecz już przeżytą, reakcyjną, tradycyjną. Nacjonalizm
jest wytworem społeczeństwa burżuazyjnego; przyszedł on na świat razem z burżuazją, panuje przez cały czas, gdy ona rządzi, trzeba tedy liczyć
się z nim jak ze wszelkimi zjawiskami społeczeństwa burżuazyjnego. Wychodząc ze stanowiska proletariackiego, musimy powiedzieć: proletariat
ma bezpośrednią styczność z nacjonalizmem, z posiadaniem nacjonalnym – z terytorium. Jeżeli proletariat bierze udział w produkcji, to jest
on zainteresowany w warunkach produkcji, musi tedy istnieć pewien typ
nacjonalizmu proletariackiego – i rzeczywiście typ taki istnieje.
Ogólnym niezbędnym warunkiem, przesłanką kapitalistycznego sposobu produkcji jest wolność. Handel i przemysł rozkwitają tylko przy wolności konkurencji, czyli gdy wolno przenosić kapitały, towar i robić nimi
obroty. Robotnik również musi być wolny i musi móc swobodnie rozporządzać swoją siłą roboczą, to jest musi mieć swobodę ruchu, gdyż tylko
w ten sposób może być stworzona wartość dodatkowa (nadwartość), ten
warunek życiowy kapitału.
Swoboda przejazdu i w ogóle poruszania się jest pierwszą i najważniejszą wolnością: bez niej wszelkie pozostałe wolności nie mają żadnego
znaczenia, przy czym jest ona pierwszym warunkiem produkcji kapitalistycznej.
Do przywędrowania i do komunikowania się musi istnieć terytorium.
Swobodny przejazd i swobodne komunikowanie się muszą być poprzedzone swobodnym terytorium i oto widzimy interes, jaki doprowadził burżuazję do walki o wyzwolenie kraju.
Walka ta prowadzona była przede wszystkim o uwolnienie terytorium
posiadającego określone granice, przy czym granice kończyły się tam,
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gdzie przestał panować odpowiedni język. W pierwszym bowiem czasie,
gdy gospodarstwo burżuazyjne się rozwinęło, nikt jeszcze nie mógł myśleć
o zniszczeniu tych granic, gdyż przede wszystkim trzeba było uwolnić dla
poruszania się – terytorium, na którym panował odpowiedni język.
Należało uwolnić od pańszczyzny ludność terytorium i usunąć przegródki feudalne, które pokryły kraj jak gęsta sieć i tamowały wolność
poruszania się. Burżuazja s t w a r z a ł a zatem wówczas stosunkowo zamknięty „organizm” społeczny, uwalniała go od pańszczyzny i harmonizowała warunki produkcji. Oto, dlaczego była ona nacjonalistyczna.
Poza tym uwalniała ona całą ludność kraju, oczywiście nie własnym
rozumem i kapitałem, lecz rękami samej ludności. Zjednoczyła się ona ze
wszystkimi warstwami przeciwko jednej warstwie – przeciwko ówczesnym
szczytom. To jeszcze bardziej wzmacniało jej bojujący, naprawdę postępowy nacjonalizm.
W ten sposób w owym czasie europejskie narody stały się nacjami.
Wyrobiły w sobie uświadomienie nacjonalne, poszczególne jednostki
nacji przejęły się poczuciem pokrewieństwa na gruncie ich wspólnej przeszłości dziejowej, czyli mówiąc językiem materialistycznym: na tle wspólnych warunków ich życia produkcyjnego.
Narody, które były zainteresowane w stworzeniu wspólnego posiadania, zrozumiały, że posiadanie tego rodzaju u nich się znajduje, należy je
jedynie wyrwać z rąk panującego feudalizmu. Pokochały tedy swoje terytorium, swoją ziemię rodzinną, swoją „ojczyznę” – wspólny fundament
warunków produkcyjnych, zaczęły żywić miłość do jej form obronnych,
zaczęły kultywować swój język i śniły o państwie prawdziwie nacjonalnym.
Wspólnie z tym nacjonalizmem postępowym bojującą burżuazja żywiła również nastrój kosmopolityczny lub raczej uniwersalny: chciała ona
uszczęśliwić całą ludzkość, zetrzeć feudalizm z oblicza ziemi. Wszechświatowe wojny Napoleona nie zmierzały do żadnych celów nacjonalistycznych;
nie ujawniano najmniejszej chęci do zgwałcenia obcych narodowości, do
niszczenia ich języków, niwelowania ich zwyczajów i obyczajów. Przeciwnie, młoda burżuazja bardzo uważnie i czujnie stosowała się do swoistych
właściwości pokonanych narodów. Napoleon pragnął utrwalić swój wpływ
osobisty, rozciągnąć go na cały świat, lecz nic nie przedsiębrał celem zasymilowania pokonanych narodów. Przeciwnie, wszędzie tylko zmieniał
dynastie, pozostawiając narody nadal w stanie niepodległości. Częstokroć
Napoleon w wojnach swoich opierał się na narodach dotychczas ujarz-
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mionych, napadając na ich ciemiężców6. Sądząc według pewnych danych,
myślał on nawet o zwróceniu Palestyny żydom.
Ale fala nacjonalistyczna, która rozlała się po Europie, zmyła wreszcie
i ten pozór kosmopolityzmu stworzony przez Napoleona.
Pospolite zdania o rewolucji francuskiej biorą zazwyczaj pod uwagę tę
jej stronę uniwersalną, racjonalizm i ciasny schematyzm jej zapowiadaczy,
filozofów i pisarzy oświecenia, jak również najbardziej widocznych i hałaśliwych aktorów rewolucji, jakobinów. Ale przed rewolucją ideologia kosmopolityzmu jednostronnego i pozbawionego węchu historycznego była
rozpowszechniona właśnie w środowisku zwyrodniałej arystokracji oraz
wśród takich jednostek, które wprawdzie pochodziły z burżuazji, lecz zerwały z nią wszelkie stosunki i obracały się w kołach arystokratycznych.
Feudałowie jako przedstawiciele władzy oderwanej od potrzeb realnych kraju nie mogli żywić do niego przywiązania, poza tym było dla nich
całkiem obojętne, g d z i e znajdowały się obszary ziemi, z których otrzymywali rentę. Rozmawiali ze sobą wszyscy feudałowie duchowni wszystkich krajów po łacinie, wszyscy świeccy po francusku. Z powodu tego
wszystkiego nacjonalizm był im zupełnie obcy.
Podczas samej rewolucji jakobini opierali się nie na burżuazji, lecz na
lumpenproletariackich i drobnomieszczańskich szumowinach ludności
miejskiej i mogli się utrzymywać na samym wierzchu fali rewolucyjnej
jedynie dopóty, póki trzeba było pokonywać uporczywe przeciwdziałanie
wewnętrznych żywiołów reakcyjnych.
W tym ostrym chaosie, jaki przedstawia rewolucja francuska zarówno
w jej przygotowaniu, jak i w ruchach konwulsyjnych samego jej biegu,
burżuazja z jej istotnymi przedstawicielami niekiedy się gubiła w ogólnej
plątaninie i w ogóle rzadko wychodziła na p r z e d n i ą s c e n ę. Ale h i s t o r y c z n i e zwyciężył nie racjonalizm i nie kosmopolityzm, lecz zwyciężyli umiarkowani przeciwnicy jakobinów, zwyciężyło poczucie historyczne, wrażliwość na specyficzne właściwości indywidualne, zwyciężył
nacjonalizm.
Nacjonalizm przedostał się na powierzchnię dopiero, gdy rewolucja
ścichła; do tego czasu spokojnie przepływał w samej głębinie.
Po rewolucji ujawniło się wyraźnie zarysowane rozczłonkowanie społeczeństwa; nacja objawiła się w postaci systemu rozmaitych klas. Odebrawszy swe posiadanie narodowe, klasy te zabrały się do podziału zdo-
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Na przykład stworzył niepodległą Polskę w postaci Księstwa Warszawskiego, wbrew
Rosji [przyp. tłum.].
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byczy. I oto z olbrzymią siłą rozogniła się walka klasowa. Harmonia i solidarność, o których mówiono przedtem, rozwiały się jak dym. Naród, ta
zasada naczelna polityki, okazał się fikcją niemającą konkretnej treści:
„Nasza” ojczyzna, „nasz” kraj, „nasz” język, wszystkie te warunki życia
produkcyjnego pozostały co prawda własnością n a r o d o w ą , ale przestało się wydawać, że jest to własność w s p ó l n a wszystkich poszczególnych członków nacji. Samoświadomość pokrewieństwa na gruncie
wspólnej przeszłości dziejowej postradała ostrą formę gorącego uczucia,
jaką miała poprzednio, ocalawszy jedynie w złagodzonej formie przeżytku,
stała się tradycją.
Mowa tu jest o narodach wolnych, które nikogo nie uciskają i nie są
przez nikogo ciemiężone, o nacjach żyjących w normalnych warunkach
wytwarzania. U nich poczucie pokrewieństwa i świadomość pokrewieństwa stały się tradycją, pamiątką historyczną.
Materialne warunki życiowe, które wywołały antagonizm klasowy, odsunęły tę tradycję ma bok i nie dopuściły jej do żadnego wpływu społecznego. Każda klasa zajęła swoją placówkę społeczną i umiłowała, ze swego
stanowiska klasowego, odrębną stronę posiadania narodowego, tę stronę,
z którą ma ona więcej niż inna do czynienia.
U narodów w o l n y c h, które nikogo nie uciskają i nie są przez nikogo ciemiężone, nie ma takiej sfery, dokoła której mogłyby się grupować
i n t e r e s y n a r o d o w e, to jest nie ma takiej dziedziny warunków produkcyjnych, gdzie byłyby dotknięte wspólne harmonijne interesy wszystkich członków nacji. Wspomniane narody nie mają żywego nacjonalizmu;
ten ostatni pojawia się tylko w słabych emocjach sympatycznych, że
tak powiemy, w „miłości do swoich”, która może na przykład nakazywać
każdemu człowiekowi wspierać „rodaka” przy jednakowych warunkach
prędzej i chętniej niżeli „obcego”. Powiadamy „przy jednakowych warunkach”, gdyż najmniejsza przewaga solidarności realnej w stronę „obcego”
w okamgnieniu unicestwia cały ten nacjonalizm. Tam na przykład siła
nacjonalizmu holenderskiego może się ujawnić w tym, że mieszczanin
holenderski prędzej przyjdzie z pomocą głodnemu Holendrowi aniżeli Belgowi, ale mimo to jego sercu o wiele milszy jest konserwatysta belgijski
aniżeli socjalista holenderski. Z takimi pierwotnymi uczuciami nacjonalistycznymi – nacjonalizm jako zjawisko wielkiej doniosłości społecznej
oraz kwestia narodowa mają bardzo mało wspólnego.
Aliści i poszczególne klasy narodów wolnych niekiedy żywią nacjonalizm bardziej istotny, w każdym jednak razie jedynie potencjalny, zawsze
czekający na wdzięczną koniunkturę, ażeby się ujawnić w formie ostrej.
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Trzeba jednak dobrze pamiętać, że podobna koniunktura może nastąpić jedynie w tym wypadku, gdy dotknięte zostaje posiadanie narodowe,
mianowicie w ostatecznym wyniku materialne, przy czym dotknięte w ten
sposób, ażeby zostały przy tym pogwałcone czyjekolwiek interesy klasowe. Środek bowiem ciężkości narodów wolnych nie tkwi w ich bycie narodowym – gdyż ich warunki produkcji są przecież normalne – lecz w ich
strukturze klasowej, w stosunkach stwarzających się w ramach samego sposobu wytwórczości. Dopóki nie są dotknięte interesy jakiejkolwiek
klasy, dopóty propaganda nacjonalizmu raczej zaciemnia świadomość
klasową i dlatego jest szkodliwą.
Oczywistym jednak jest, że gdy warunki życia produkcyjnego pewnej
nacji znajdują się w położeniu nienormalnym – nacjonalizm posiada już
zgoła inny charakter.

Nacjonalizm a świadomość klasowa
W ogóle należy zaznaczyć, że anomalie w warunkach życia produkcyjnego odbijają się zgubnie także na samych stosunkach produkcyjnych, na
strukturze klasowej. Normalnie warunki produkcji umożliwiają zaostrzenie się antagonizmów klasowych, warunki zaś nienormalne je przytępiają, co jest faktem ogólnie znanym. Ale jednocześnie warunki normalne
produkcji denacjonalizują (wynaradawiają) narodowość, przytępiają jej
świadomość narodową, zaś n o r m a l n e , c z y l i b r a k j a k i c h k o l w i e k s t r o n p o s i a d a n i a n a r o d o w e g o, l u b w s z c z u p l e n i e j e g o f o r m o b r o n n y c h – harmonizują interesy nacji,
wzmacniają i zbogacają jej uświadomienie narodowe. Dlatego też p o m i ę d z y u ś w i a d o m i e n i e m k l a s o w y m istnieje do pewnego
stopnia niezatarty a n t a g o n i z m, przy czym obie te świadomości mają
tendencję wzajemnego zaciemniania się i zatuszowywania. Niekiedy interesy jednostek nacji – oczywiście znajdujących się w normalnych warunkach produkcji – istotnie są harmonijne pod jednym jakimś względem,
a jednakże nieumiarkowani ideologowie klasowi, ignorując interesy narodowe, ważne również dla ich klasy, zaciemniają świadomość narodową,
której właśnie w danym wypadku nie należałoby zaciemniać, ponieważ
szkodzi to także interesom klasy. Taki sam efekt ma również propaganda
nacjonalistyczna tam, gdzie nacja znajduje się w warunkach normalnych
bądź też sama propaganda zaleca harmonię interesów dalej i szerzej, niż
rozciągnąć się winna ta dziedzina, gdzie harmonia interesów naprawdę
istnieje: w tym ostatnim wypadku nacjonalizm zaciemnia świadomość
klasową, co oczywiście szkodliwym jest również d l a c a ł e j n a c j i, po-
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nieważ wypacza istotne ustosunkowania grup, stwarza samoułudę, czcze
frazesostwo i krótkowidztwo społeczne.
Zaciemnianie świadomości jest zawsze szkodliwe, bez względu na to,
czy pochodzi z demagogii klasowej, czy narodowej, czy tuszuje interesy
narodowe, czy klasowe, czy wypacza realny ustrój warunków produkcji,
czy też stosunków produkcji. Jedno i drugie zaciemnianie jest reakcyjnym.
Korzystając z zasadniczego antagonizmu istniejącego pomiędzy świadomością klasową a narodową, klasy panujące tak wolnych, jak i uciśnionych narodów skłonne są nieraz do prowadzenia obłudnej propagandy nacjonalistycznej, ażeby zaciemnić świadomość klasową swoich podwładnych. Ale okoliczność ta nie powinna nas wprowadzać w błąd, jakoby
te klasy panujące same były nastrojone narodowo. W każdym razie klasy
panujące nie są nacjonalne, lecz nacjonalistyczne. Wszelka propaganda,
wszelki ruch opierający się na charakterze warunków produkcji pewnej
części społecznej zwie się n a c j o n a l i s t y c z n y m, jeżeli zaciemnia
świadomość klasową i obywatelską członków tej całości, jeżeli lekceważy
jej strukturę klasową, dysharmonię interesów, natomiast nazywa się nacjonalnym, jeżeli nie zatuszowuje struktury klasowej społeczeństwa.
„Ruch narodowy”, wszelkie „substancje kulturalno-historyczne” –
wszystkie te rozdmuchane tradycje są gęsto nadziane kazaniami nacjonalistycznymi, wszelkie czcze frazesostwo błyszczące tymi pojęciami i im podobnymi nie jest nacjonalne, lecz nacjonalistyczne.
Z tej różnicy zasadniczej wypływa następujący wniosek: człowiek myślący nacjonalistycznie, mając na względzie niezaprzeczony fakt istnienia
charakteru ogólnie narodowego, właściwego wszystkim członkom nacji,
skłonny jest przez to zapominać o wszystkich różnicach społecznych pomiędzy jednostkami wchodzącymi w jej skład; człowiek zaś myślący narodowo, uznając nawet istnienie takiego charakteru ogólnonarodowego,
wytworzonego pośród wspólnych warunków produkcji, rozumie jednakże:
po pierwsze, że rysy tego charakteru narodowego, narodowo-kulturalnego typu, są bardzo nieuchwytne, mgliste i trudne do zarejestrowania; po
wtóre, że wewnątrz danej narodowości każda poszczególna klasa ujawnia
swoje osobne rysy charakterystyczne, które o wiele dosadniej się ujawniają i są zupełnie możliwe do zrejestrowania. Wreszcie człowiek myślący
nacjonalistycznie sądzi, że wszyscy członkowie nacji muszą być nacjonalistami, podnosi nacjonalizm i patriotyzm do rzędu świętego obowiązku;
człowiek zaś myślący narodowo nie upatruje żadnej „zdrady” w tym, że
niektóre z klas społeczeństwa są całkiem wolne od nacjonalizmu, a inne
żywią nacjonalizm każda na swój sposób, zależnie od interesów klasowych.
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Teraz przejdziemy do scharakteryzowania rozmaitych typów nacjonalizmów u różnych klas społecznych.

Nacjonalizm wielkich obszarników (agrariuszów)
Wielcy agrariusze żyją po części z dochodów od swego kapitału, lecz główne źródło ich zysków stanowi dotychczas renta gruntowa. To każe im
najbardziej cenić nieruchomą własność ziemską; terytorium, ten wspólny
fundament posiadania narodowego, miłe im jest tylko o tyle, o ile przedstawia obszar ziemi. Gdyby nie mieli jeszcze dodatkowych interesów klasowych, nacjonalizm ich, w istocie swej gruntowy, mógłby być dotknięty
tylko wtedy, gdyby jaka narodowość sąsiednia targnęła się na samą ziemię. Interesy zaś rynku narodowego są same przez się od nich dalekie.
Aliści klasa ta zajęła taką przejściową placówkę historyczną, która stawia
ją w niezwykle wielostronne stosunki z posiadaniem narodowym i jego
formami obronnymi. Z jednej strony klasa ta jest żywą pozostałością feudalizmu, z drugiej obecnie się prędko kapitalizuje i przybiera oczywiście
odpowiednie oblicze.
W krajach najbardziej zacofanych, tam, gdzie klasa agrariuszów w dużym stopniu się zachowała, znajduje się ona jeszcze po dziś dzień najbliżej steru władzy państwowej, a przeto najwyraźniej odzwierciedla interesy
tej władzy. Tymczasem we współczesnym społeczeństwie klasowym autorytet państwowy winien, o ile to potrafi, w miarę możności opierać się na
poważaniu całej ludności, bez różnicy klas. Rozumie się, że panowanie
należy zgoła nie do grup ludności i władza państwowa najściślej się styka
z jedną jakąkolwiek bądź klasą: to jej jednakże nie przeszkadza, w celu
podtrzymania swego wpływu, zajmować rzekomo stanowisko nadklasowe,
być niby to sędzią naczelnym w sporach i waśniach klasowych. Lecz takie
stanowisko można zachować tylko przy wysunięciu takiego sztandaru,
który by się wznosił ponad wszelkie zatargi wewnątrz organizmu państwowego. Sztandar ten – to nacjonalizm, idea narodowa.
I oto mamy przed sobą dziwne zjawisko: ci sami feudałowie, którzy
nigdy nie mieli najmniejszego pojęcia o „narodowej idei, misji, powołaniu”, obecnie występują jako pierwsi bojownicy tej samej idei, o której się
dowiedzieli dopiero od burżuazji, swego dawnego wroga. Cud ten daje się
wytłumaczyć wyłącznie przez wymuszone, rzekomo nadklasowe stanowisko agrariuszów. Ażeby nie wzbudzać niezadowolenia podległej im ludności, muszą oni być nadzwyczaj czujni na wszystko, co ma jakikolwiek
pozór znaczenia ogólnonarodowego. Stąd pochodzi ta straszna, po prostu
zdumiewająca przesada ich obraźliwości i drażliwości narodowej, ich czci
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narodowej. Jest to stały, że tak powiemy, materiał wybuchowy nacjonalizmu; gotowy zawsze do wybuchnięcia przy najmniejszym, najsłabszym
poruszeniu. Podczas epoki feudalnej uzbierało się wiele tradycji, których
skład znajduje się u tych agrariuszów. I jakkolwiek, jakeśmy to widzieli,
nacjonalizm w pierwszym okresie swego powstania i rozpowszechniania
nie miał nic wspólnego z tradycjami, jednakże u wielkich agrariuszów
tradycyjność splątała się z nacjonalizmem w gęstą nierozerwalną sieć.
A ponieważ jako przedstawiciel władzy politycznej są oni zawsze na widocznym miejscu wobec całego świata, to płytcy spostrzegacze częstokroć
skłonni są do wnioskowania, jakoby nacjonalizm rzeczywiście w samej
swej istocie identyczny był z tradycjami. Złudzenie to nie przysparza zaszczytu ich spostrzegawczości.
Wszystko to, co się mówi o „tradycyjności” nacjonalizmu, słuszne jest
jedynie w stosunku do agrariuszów i ich licznych ideologów. Prawdą jest,
że ten nacjonalizm na zewnątrz danej nacji jest agresywny i jest wiernym
towarzyszem militaryzmu; prawdą jest, że wewnątrz nacji jest on konserwatywny i widzi głównie swe zadanie w „zachowaniu podstaw państwa”.
Prawdą jest, że dla przedstawicieli tego nacjonalizmu wszelkie niezadowolenie podwładnych ubarwione jest kolorem antynarodowym, przybiera formy „zdrady”, „sprzedawczykostwa”. Prawdą jest, że ten nacjonalizm
wmawia, że nie ma żadnej różnicy pomiędzy „wrogiem wewnętrznym”
a „wrogiem zewnętrznym”, skłonny jest do kwalifikowania pierwszego jako
sprzymierzeńca drugiego, jako „buntownika”, „intryganta”.
W takich krajach, gdzie cała władza znajduje się w ręku burżuazji,
a agrariusze, jakkolwiek jeszcze istnieją, usunięci są od steru rządów, nacjonalizm tradycyjnych agrariuszów ujawnia się w postaci bezsilnych zamachów reakcyjnych i zdążając do bliskiej mogiły, zaznacza swój smutny
pochód nie mniej smutnymi awanturami. Takim jest nacjonalizm „agrariuszów” we Francji. Według liczby skandali można zawsze przeliczyć dni,
jakie ma jeszcze do przeżycia. Tylko patrzeć, a pokryje go ziemia udeptana przez kapitał.

Nacjonalizm wielkiej burżuazji
Wielki kapitał nie zna tradycji. Jeżeli tedy nawet bywa nacjonalistyczny,
to możemy z góry powiedzieć, że taki nacjonalizm będzie obcy wszelkiej
wspólności z tradycją. Wielki kapitał już dawno przekroczył ciasne granice języka narodowego i skutego przez język rynku narodowego, i obecnie
kroczy zwycięsko do nieobjętej przestrzeni rynku wszechświatowego. Przy
zbycie swoich towarów wielka burżuazja nie jest ograniczona sferą rozpo-
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wszechniania się języka narodowego, ponieważ nie wchodzi w stosunek
bezpośredni ze spożywcą: spożywca rozmawia nie z fabrykantem, lecz
ze s k l e p i k a r z e m. Do usług fabrykanta, który nie zna żadnego języka oprócz swego rodzimego, śpieszą zawsze korespondenci i buchalterzy,
którzy znoszą się z firmami cudzoziemskimi. Jeszcze słabiej niż wielki
przemysłowiec związany jest z rynkiem miejscowym wielki finansista
nakładający swoją rękę na cały bieg gospodarstwa społecznego. Wielka
burżuazja nie prowadzi wewnętrznej polityki narodowej. Jej szowinizm
dąży do zagarnięcia rynku światowego, ześrodkowuje się cały w dziedzinie polityki zewnętrznej i kolonizacyjnej; wielka burżuazja nie jest zwyczajnie nacjonalistyczna, lecz imperialistyczna (w angielskim pojęciu tego
wyrazu); marzy ona o wszechświatowej potędze kapitału narodowego,
chciałaby wyprzeć z rynku światowego wszystkie kapitały „obce” – ażeby
otrzymać jak najwyższy zysk („procent”). Lecz bardzo rzadko operuje ona
takimi subtelnościami, jak „duch narodowo-kulturalny” itp. Jej umysłowi i sercu o wiele milsze są bagnety, szrapnele i pancerniki. Bardzo mało
wzruszają ją kwestie języka, wychowania narodowego, o wiele bardziej
troszczy się o budżet wojska i marynarki. Poza tym burżuazja ta niemal wcale nie posiada ideologów pośród inteligencji, nikt nie zadaje sobie
trudu sformułowania jej światopoglądu, jeżeli pominąć codzienną wielką
prasę. Ta ostatnia wcale nie przebiera w środkach, gdy szerzy demoralizację szowinistyczną; pojęcia, jakimi usiłuje nadziać „dżyngoistyczną”7 publiczność, bierze ona z każdego arsenału nacjonalistycznego, bez względu
na jego jakość; swoją broń felietonową kuje ona z zardzewiałych hełmów
i pancerzy, które przywdziewali niegdyś przodkowie naszych agrariuszów.
Ale w istocie swej, powtarzamy, grupa ta ze swoim specyficznym nacjonalizmem daleka jest od tradycji, jakkolwiek jest ona klasą panującą w teraźniejszości. O tym szczególe winni pamiętać wszyscy przysięgli prokuratorzy nacjonalizmu: szczegół ten poglądowo obala rozpowszechnione
fikcyjne równanie: „nacjonalizm – tradycyjność – panowanie”.

7

Dżingo(izm) – napastliwy szowinizm, arogancki nacjonalizm, wojowniczy, krzykliwy,
ksenofobiczny nacjonalizm połączony z wojowniczą polityką zagraniczną. Z języka
angielskiego; pierwotnie zwolennik wojowniczej polityki brytyjskiej w stosunku do
Rosji w 1878 r. Od słów by jingo! (u licha) występujących w szowinistycznej piosence G. MacDermotta popularnej w czasie wojny rosyjsko-tureckiej.
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Nacjonalizm średniej i drobnej burżuazji
(drobnomieszczaństwa)
Następnie idzie burżuazja średnia i drobna. Dla niej terytorium nie ma
tego znaczenia obszaru ziemi jak dla agrariuszów; dla niej terytorium
oznacza rynek konsumentów. Cały tedy jej nacjonalizm czerpie soki żywotne z interesów tego rynku, którego zakres odpowiada granicom panowania języka rodzimego. Kupujący musi rozmawiać tym samym językiem,
co sprzedający. Stąd drobnomieszczanin zainteresowany jest w tym, ażeby jak najwięcej ludzi rozmawiało jego językiem. Ten typ nacjonalizmu
jest dobrze wyjaśniony i opisany przez autonomistów (którzy zresztą popełnili błąd, wziąwszy go za wzór wszelkiego nacjonalizmu). Dlatego nie
będziemy się długo nad nim zatrzymywali. Burżuazja ta jest główną podporą – oczywiście nie jedyną – tej polityki, która wszelkimi sposobami
krępuje wolność języków obcych. Istotę narodowości upatruje ona w języku i we wszystkim tym, co z nim jest związane: w kulturze tradycyjnej,
wychowaniu itd.
Niekiedy zdarza się, że wielcy agrariusze nacji panującej, pragnąc zagarnąć obszar ziemi, na których mieszka narodowość uciskana, dążą do
zasymilowania jej ziemi; w tym celu przywdziewają maskę kulturträgerów
(szerzycieli kultury), tłumią język tej nacji, którą chcieliby zasymilować,
i krępują jej wychowanie. W tym szlachetnym przedsięwzięciu najlepszym ich sojusznikiem, promotorem misji „kulturtregerskiej” jest średnia
i drobna burżuazja. Ażeby się o tym przekonać, trzeba tylko sobie przypomnieć fakty z polityki asymilitarskiej na Śląsku Pruskim.
Ideologowie tej klasy posługują się tą samą frazeologią, co agrariusze,
z którymi mają oni i tę cechę wspólną, że zajmując położenie środkowe pomiędzy dwiema głównymi klasami społeczeństwa, mają słabość do
uważania siebie za stojących ponad niesnaskami klasowymi. Z drugiej
strony trzymają się oni mocno tej stosunkowo niewielkiej własności, która jeszcze ocalała w ich ręku. Okropnie się lękają wszelkich wstrząśnień
społecznych, gdyż grozi im to krachem i ruiną. Ich fetyszem jest porządek,
ich zmorą – bunt. Z drugiej strony na ogół są oni bardzo rozzłoszczeni –
jest to złość ludzi, którym grozi bezlitosny zły los zubożenia, a którzy nie
umieją walczyć o swoją przyszłość, nie potrafią zajrzeć jej prosto w oczy.
Wszędzie, we wszystkim niezwykłym, dziwnym, obcym roją im się spiski,
podstępy, intrygi. Ciemny i niski ich widnokrąg umysłowy nie pozwala im się podnieść ponad powszechne kołtuństwo. W takich warunkach
rozwinęły się wśród nich rozmaite przesądy nacjonalistyczne i zabobony.
„My” i „on”, „nasz” – „obcy: w więzach tego biegunowego przeciwieństwa
rozpościera się cały ich nędzny widnokrąg. Wreszcie klasa ta – to jednost-
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ki kąsające się ciągłą konkurencją i gotowe jedna drugą utopić w łyżce
wody; nie mają oni wspólnej płaszczyzny, gdzie stykałyby się interesy klasowe, nie posiadają miejsca dla świadomości k l a s o w e j, wskutek czego
z tym większą siłą ujawnia się u nich świadomość n a r o d o w a, są oni
podporą porządku i prawowitości, są też gotowi zaciekle bronić każdego
ustroju istniejącego.
I to środowisko stwarza również swoje „ideały”, żywi swoje nędzne
pragnienia– ale o tym nie będziemy się tu rozwodzili. Idzie nam głównie
o to, że burżuazja średnia i drobna, będąc bezpośrednio zainteresowaną w ochronie rynku wewnętrznego, dzięki temu ubocznie popiera również szowinistyczną politykę wewnętrzną i zewnętrzną agrariuszów. Roli
samodzielnej ten marny typ nacjonalizmu nie gra i gdy traci potężnego
sprzymierzeńca w osobie agrariuszy, skazany jest na zwyrodnienie. Im
bardziej się deklaruje ta zwarta masa mieszczańska, im więcej jednostek
oddaje ze siebie z jednej strony proletariatowi, z drugiej wielkiej – burżuazji, tym prędzej wymiera także ten suchotniczy typ nacjonalizmu.
Niektóre grupy średnio- i drobnomieszczańskiej inteligencji, mianowicie te, co się popisują na polu kultury narodowej – nauczyciele, historycy
i inni literaci, malarze, śpiewacy – skłonni są do formy pokojowej, do
niewojowniczej formy statecznego, grzecznego „kulturalnego” nacjonalizmu. Spotykamy u nich dość szeroko rozpowszechnione przekonanie, że
każda nacja ma prawo do samookreślania, nie marzą oni o zniszczeniu
wszystkich innych narodów, nie mają zamiaru nikogo pochłaniać. Będą
postępowi – niekiedy nawet radykalni – w polityce wewnętrznej zastosowują ten postęp również w stosunku do obcoplemieńców.
Lubią jednakże i wolą „swoje” niż obce, żywią pewne szczególne uwielbienie dla kultury rodzimej. Nie mają zarozumiałości narodowej, mają
jednak narodową dumę. Ci z nich, co są najbardziej umysłowo rozwinięci
i postępowi, nie negują także struktury klasowej społeczeństwa, ale mało
się nią interesują, gdyż w ogóle nie lubią walki i szczęku broni. Zachowały się w nich pierwotne nastroje nacjonalizmu burżuazyjnego z okresu
przedrewolucyjnego; zastygły w nich tradycje demokratyczne nacjonalizmu „ludowców”. Typ ten, jak wskazaliśmy, nosi także nazwę nacjonalizmu „duchowego”.
Podczas gdy agrariusze i włócząca się za nimi masa mieszczańska wygłaszają napuszone frazesy o wszelakich fikcjach kulturowo-narodowych,
nie zastanawiając się nad ich treścią, to wspomniani ideolodzy przeciwnie, poddają te fikcje, w które i oni święcie wierzą, subtelnej, częstokroć
nawet owocnej, jakkolwiek bynajmniej nie krytycznej, lecz dogmatycznej
analizie i tworzą rozmaite cudaczne teorie nacjonalistyczne. Temat we
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wszystkich tych odmianach pozostaje ten sam: narodowa „kultura”, ale
desenie rozmaite, zależnie od gustu danego myśliciela.
Dotychczas badaliśmy nacjonalizm klas posiadających, przy czym jak
się okazuje, jest on dość rozmaity. Oczywiście pomiędzy agrariuszami,
burżuazją wielką, średnią i drobną nie można przeprowadzić wyraźnej
linii demarkacyjnej nawet pod względem ekonomicznym; tym trudniej
jest uczynić to pod względem „ideologii” nacjonalistycznej. Są niezliczone
i nieuchwytne odcienie zbliżające jeden typ nacjonalizmu z drugim, a które nieuważne oko może wziąć za jedną całość. Ale materialistyczne pojmowanie dziejów uczy nas rozróżniać odcienie i podstawy, rozczłonkowywać to, co dla wzroku powierzchownego wydaje się zlanym w jedną całość.

Nacjonalizm proletariatu
Nie należy popełniać ogólnie rozpowszechnionego błędu i sądzić, jakoby proletariat znajdował się poza stosunkiem do posiadania narodowego,
a przeto był pozbawiony uczuć i interesów narodowych. Na proletariacie
odbija się również w ten lub ów sposób układ warunków życia produkcyjnego – gdyż w ogóle na zewnątrz tych warunków nie znajduje się żadna
klasa społeczeństwa. Zapomnijmy o gołosłownych bardzo niebezpiecznych głupstwach, które zazwyczaj kursują śród publiczności przodującej
w tym względzie.
Pamiętajmy, że jeżeli ogólna podstawa warunków produkcyjnych – terytorium – ma dla agrariuszów znaczenie własności ziemskiej [jako] oparcia dla potęgi politycznej, a dla klas średnich społeczeństwa – znaczenie
rynku konsumpcyjnego, jeżeli formy obronne posiadania narodowego
stanowią dla klas tych odpowiednią wartość – to i dla proletariatu terytorium posiada również swoje znaczenie, mianowicie t e r e n u p r a c y,
a jego formy obronne odpowiednią wartość.
Nie możemy tu mówić szczegółowo o kwestiach, jakie się w tym stykają, z braku miejsca, ale coś niecoś musimy tu wytłumaczyć. Robotnik,
choćby był aniołem w postaci ludzkiej (jak nas na rozmaite nuty zapewniają agitatorzy-demagodzy), jednakże musi jeść, a więc do tego musi –
więcej niż ktokolwiek bądź inny – pracować; brak pracy to dla niego rzecz
nader dojmująca. Musimy też zaznaczyć, że nawet Marks uznawał fakt
k o n k u r e n c j i pomiędzy robotnikami. W przewidywaniu, że oponenci
udawać będą, że nic o tym nie wiedzą, radzimy im uważnie przeczytać
ostatnie stronice z Nędzy filozofii – mianowicie o konkurencji z powodu
terenu pracy. U robotników zupełnie dzikich rzecz dochodzi do bijatyk
między robotnikami miejscowymi a robotnikami z innego miasta, choćby
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to byli krajowcy; ale i robotnicy bardziej kulturalni nie są wolni od uczuć
konkurencyjnych wyższego rzędu. Nie będą się oni oczywiście bili z robotnikami zamiejscowymi, ale napływ obniżających cenę cudzoziemców zbyt
boleśnie dotyka ich interesów, ażeby mogli zachowywać się obojętnie. Ludzie, których zdolności myślicielskie są z gruntu zatrute gadaniną partyjną lub raczej wulgarną agitacją, uważać to zapewne będą za bluźnierczy
zamach na ich najświętsze zasady, jeżeli im przytoczymy fakty potwierdzające te słowa. Ale czy potrzebne są dowody bardziej przekonywujące
niż na przykład ten, że gazeta monachijska Vollmara bije na alarm za
każdym razem, gdy przedsiębiorcy bawarscy dają pracę Włochom zamiast
Niemcom. A wszakże Vollmar stoi na czele olbrzymiego stronnictwa i nie
bacząc na to, iż jest rewizjonistą, jest bardzo mile widzianym towarzyszem, powiedzmy, na zjeździe partyjnym w Jenie. Lub weźmy politykę
rządów australijskich względem imigrantów – toć jasnym jest, że te ograniczenia zjazdu czynione są nie w interesie kapitału, lecz pracy8.
Nie mówimy już o zachowaniu się proletariatu amerykańskiego względem kulisów chińskich. Jeżeli ciasne doktrynerstwo nie chce się liczyć
z tym wszystkim, to trudno się spodziewać, aby jego niewinność umysłowa została zachwiana przez wskazanie na to, że nawet teoretycy partyjni zmuszeni są coraz bardziej darzyć uwagą kwestię narodową, z czego
oczywiście dobitnie wypływa, że i proletariatowi nie jest obcą ta przeklęta
8

Przykład rządów australijskich jest bardziej przekonywujący, prostszy co do swego
składu aniżeli polityka rządów angielskiego i północnoamerykańskiego. W Australii
i Nowej Zelandii robotnicy mają ogromny wpływ na politykę, natomiast w Anglii
i w Stanach Zjednoczonych żadnego. Jasnym jest wszakże, że i w tych ostatnich
dwóch krajach robotnicy są mocno zainteresowani w ograniczaniu wjazdu imigrantów. Gdyby jednak robotnicy nie znajdowali poparcia w innych klasach społeczeństwa Anglii i Stanów Zjednoczonych, w klasach bardziej wpływowych, nie udałoby
im się przeprowadzić o własnych siłach ograniczenia wjazdu imigrantów. W ograniczeniu wjazdu imigrantów są zainteresowani: 1) drobna burżuazja handlowo-przemysłowa, ponieważ znaczna część imigrantów, nie znajdując pracy w warsztatach,
zmuszona jest zabierać się do handlu i rzemiosła i wytwarza konkurencję miejscowym sklepikarzom i rzemieślnikom; 2) wielcy i średni przedsiębiorcy, którzy cierpią
wskutek konkurencji warsztatów chałupniczych, do których główny kontyngent
robotników rekrutuje się spośród imigrantów; gdyby nie było imigracji, nie byłoby
też tej nieuchwytnej konkurencji, która nie poddaje się żadnej reglamentacji; 3)
bezrobotni i niebezpieczni robotnicy niefachowi cierpiący najsilniej i najbliżej wskutek napływu bezrobotnych imigrantów. Protest zjazdu trade-unionistów przeciwko
Alien-bilowi [prawu przeciwko imigracji ] niczego nie dowodzi, ponieważ trade-uniony składają się właśnie z robotników wykwalifikowanych [fachowych] i zabezpieczonych; tacy stanowią najnieznaczniejszą część ogólnej ludności robotniczej Anglii
i ich interesów uprzywilejowanej garstki nie należy utożsamiać z interesami całej
masy robotniczej.
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kwestia. Najbliższa jednakże płaszczyzna, na której może się odbyć zetknięcie robotnika z kwestią narodową, jest terytorium jako teren pracy.
Są inne, należące do tejże dziedziny interesy robotnika. Są to interesy
kulturalne, sprawy języka, wychowania, literatury. Wszystko to ma znaczenie jedynie jako środek rozwoju świadomości klasowej; ale ta ostatnia
otrzymuje swój pokarm rzeczywisty nie w „kulturze”, lecz w procesach
walki. Walka zaś odbywać się może jedynie tam, gdzie robotnik pracuje,
to jest gdzie już zajął pewien teren, ale im bardziej chwiejne jest jego położenie na tym terenie, tym mniej jest gruntu dla walki planowej. Dopóki
robotnik nie zajął terenu, nie może prowadzić walki; dlatego też w jego
interesach bezpośrednich leży bronienie swego terenu. Z którejkolwiek
strony podejdziemy do kwestii narodowej w tej formie, w jakiej istnieje
ona dla proletariatu, jeśli nawet zrazu natrafimy na potrzeby kulturalne,
w dalszym ciągu jednak przenikniemy do podstawy materialnej, to jest do
kwestii terenu pracy i pola strategicznego, czyli terenu walki9.
Ponieważ wszystkie interesy narodowe proletariatu stosują się do terytorium jedynie jako do strategicznego terenu pracy, to nacjonalizm proletariatu można określić jako lokalizm.
Dopóki robotnicy danej nacji jeszcze nie zabezpieczyli sobie swojego
terenu, dopóty kwestia p r a c y ma dla nich znaczenie bardziej palące
niż kwestia w a l k i. Jasnym jest, że kwestia p r a c y ma znaczenie nie
czysto klasowe, lecz narodowe, robotnik angielski broni swego terenu nie
przeciwko zamachowi kapitalisty, lecz przeciwko przyjezdnemu robotnikowi. Dopóki tedy nie jest zabezpieczony narodowy teren pracy, kwestia
narodowa przeważa czysto-robotniczą. Dlatego – po pierwsze, p r o l e t a r y z u j ą c e s i ę m a s y, poszukujące pracy, według reguły ogólnej
(z wyjątkiem wypadków rzadkich, nad którymi nie tu miejsce na rozwodzenie się) nie są podatne do uświadomienia klasowego i nastrojone są
tylko nacjonalistycznie; po wtóre, świadomość klasowa nawet p r o l e t a r i a t u k u l t u r a l n e g o mocno się zaciemnia przez narodową w tych
wypadkach, gdy ten musi bronić swego terenu pracy. Nieustanne przychodźctwo robotników cudzoziemskich do Anglii i Stanów Zjednoczonych

9

Niektórzy autonomiści (bundowcy) zupełnie nie w duchu materialistycznym ignorują tę podstawę materialną proletariackiej kwestii narodowej i całą jej istotę sprowadzają do kultury jako środka rozwoju świadomości klasowej. Nie dbać o walkę,
nie mając terenu – nie mówiąc o terenie – jest niedorzecznością. W każdym razie
nie w kulturze winien materialista historyczny upatrywać realną treść kwestii społecznej. W tym tkwi grzech pierworodny takiego autonomizmu, jawny wskaźnik jego
bankructwa.
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Ameryki Północnej i wiecznie stąd grożące niebezpieczeństwo angielskiemu i amerykańskiemu terenowi roboczemu, silnie zaostrzając świadomość narodową robotników miejscowych, tym samym tamują rozwój ich
uświadomienia klasowego. Jest to jedną z przyczyn tego, że ruch robotniczy nie wyszedł tam jeszcze z ram trade-unionizmu.
Prawowiernym dogmatykom marksizmu nie udawało się dotychczas
wytłumaczyć dziwnego faktu zacofaństwa proletariatu angielskiego i amerykańskiego; fakt ten, trzeba przyznać, utkwił im kością w gardle; rozbijają się oń wszystkie pospolite wierzenia marksizmu. Faktu tego nie tłumaczą z a s a d y marksizmu, bo mało jest on związany z e s t o s u n k a m i
wytwarzania, o których marksiści jedynie myślą; nie, dla wytłumaczenia
go trzeba przywołać lekceważone z a s t r z e ż e n i a marksizmu, trzeba
się zwrócić do analizy w a r u n k ó w angielskiego i amerykańskiego życia produkcyjnego, trzeba głębiej i uważniej traktować kwestię narodową, trzeba się raz zdecydować na ciśnięcie w kąt wulgarnych przesądów.
I trzeba nareszcie zrozumieć, że świadomość klasowa nie może rozwijać
się normalnie tam, gdzie nie jest rozwiązana kwestia narodowa w jakiejkolwiek bądź formie istniejąca.
Oto są najprostsze momenty klasowe kwestii narodowej. Teraz spróbujemy w kilku rysach zasadniczych nakreślić jej obraz ogólny.

Wnioski
W okresie feudalnym wśród rozmaitych stosunkowo zamkniętych zbiorowości warunków wytwarzania ukształtowały się n a r o d y [o] stosunkowo-określonych rysach fizjonomii narodowej i charakteru i wraz
z rozwojem kapitalizmu w łonie gospodarstwa feudalnego ujawniła się
p o d w ó j n a materialna i gospodarczo-ekonomiczna niewspółmierność.
Z jednej strony nie odpowiadały dojrzałe nowe s i ł y p r o d u k c y j n e
zastygłym feudalnym s t o s u n k o m w y t w a r z a n i a, ta niewspółmierność była najbardziej dotkliwa dla burżuazji, dla stanu trzeciego,
który też wziął na siebie inicjatywę usunięcia jej. Niewspółmierność między siłami produkcyjnymi a stosunkami wytwarzania powoduje k w e s t i e s o c j a l n e i rozwiązuje się przez wyzwolenie uciskanej klasy. Zostało to właśnie dokonane przez rewolucję francuską. Z drugiej strony
tenże ustrój feudalny, rozdrabniający narody i ich terytoria niezliczonymi
przegródkami pańszczyźnianymi, wywołał niewspółmierność pomiędzy
dojrzewającymi s i ł a m i p r o d u k c y j n y m i kapitalizmu a zastygłym
systemem w a r u n k ó w w y t w a r z a n i a: niewspółmierność ta była
równie dotkliwą dla wszystkich klas ówczesnego społeczeństwa i stwa-
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rzała pozór harmonii ogólnonarodowej; z tej złudnej harmonii były wyłączone jedynie klasy panujące owego czasu. Wszelka sprzeczność pomiędzy dążącymi do rozszerzenia siłami produkcyjnymi i skuwającymi
je warunkami wytwarzania wywołuje k w e s t i e n a r o d o w e i może
być rozwiązana jedynie przez wyzwolenie uciskanego narodu. W okresie
rewolucji francuskiej wszystkie klasy uciskane czuły się jednym narodem
uciskanym przez szczyty społeczne, przy czym nacjonalizm jako taki po
raz pierwszy ujawnił się nie w polityce zewnętrznej klas panujących, lecz
właśnie w polityce wewnętrznej klas uciskanych. Dopiero w następstwie
nacjonalizm we współczesnym tego słowa znaczeniu został przeniesiony
do polityki zewnętrznej.
Wkrótce po zwycięstwie odniesionym przez zmężniały kapitał nad
pańszczyzną okazało się, że rozszerzenie jego sił produkcyjnych napotyka
na przeszkodę już nie tylko ze strony stosunków wytwarzania wewnątrz
stosunkowo-zamkniętych zbiorowości warunków wytwórczości. Każdy
organizm społeczny, dążąc naturalnie do rozszerzenia sfery swej wytwórczości, natrafia na opór organizmów sąsiednich. W ten sposób rozwój
gospodarstwa kapitalistycznego wysunął na porządek dzienny k w e s t i ę
n a r o d o w ą we współczesnym znaczeniu tego słowa; on też przekształcił dawne n a r o d y na współczesne n a c j e, stworzywszy podstawę do
świadomości pokrewieństwa na gruncie ogólnej
p r z e s z ł o ś c i d z i e j o w e j, to jest na gruncie ogólnych warunków życia produkcyjnego. Kwestia narodowa, mając swe źródło we wzajemnym
nacisku stosunkowo zamkniętych organizmów socjalno-ekonomicznych,
ujawnia się w zjawiskach k o n k u r e n c j i n a r o d o w e j. Konkurencja
pochodzi nie z jakichś złych i egoistycznych zamiarów klas panujących,
lecz z konsekwentnej dążności gospodarstwa kapitalistycznego do rozszerzania się. Dlatego też uczucia powstające na gruncie tej konkurencji
przedstawiają się ludziom przesiąkniętym tymi uczuciami jako coś wolnego od wszelkiej łączności z życiem materialnym. Jednostka, nosicielka
narodowych interesów i emocji, nie widząc głębokiej podstawy ekonomicznej tych uczuć, utraca świadomość ich uzasadnienia – i u c z u c i a
narodowe mają charakter uczuć niemających ani
p o w o d u, a n i k o r z y ś c i. Dobór psychiczny działający w środowisku
jednostek wzmacnia za uczuciami narodowymi ten ich charakter bezpowodowy. Na tym gruncie wyrastają i rozgałęziają się cudaczne ideologie
nacjonalistyczne, które z racji antagonizmu zasadniczego, istniejącego
pomiędzy świadomością klasową a narodową, mają tendencję do przytępiania i zaciemniania świadomości klasowej.
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Gospodarka kapitalistyczna przyniosła ze sobą kwestię narodową nie
tylko dla burżuazji, lecz i dla wszystkich klas społeczeństwa, gdyż wszystkie one w tej lub innej formie stykają się z konkurencją narodową i dla
nich wszystkich terytorium, ta podstawa warunków wytwórczości, ma
swoje znaczenia przez tę lub inną ze swych stron.
Badacze ignorujący rolę warunków wytwarzania, przykuwający swój
wzrok jedynie do jej stosunków, nie są w stanie zrozumieć kwestii narodowej. Dla nich pozostać musi nierozwiązalną tajemnicą następująca
jawna sprzeczność gospodarki kapitalistycznej: z jednej strony występuje
ona w charakterze międzynarodowego burzyciela wszystkich rozgraniczeń
warunków i narodów, podkopującego wszystkie tradycje; z drugiej strony
sama zaostrza walkę narodową i wzmacnia świadomość narodową. W jaki
sposób jest to możliwe, aby jednocześnie z rozpadnięciem się całości stosunków i zbliżeniem ekonomicznym organizmów społecznych stanowiących ludzkość współczesną dokonywało się jawne zaostrzenie się kwestii
narodowej i rozwój ruchów narodowych? Oto jest pytanie, na które nie
dając odpowiedzi, materialista historyczny musi się plątać w sprzecznościach bez wyjścia lub ugrzęznąć w oportunistycznym krótkowzrocznym
doktrynerstwie. Hi c R h o d u s , h i c s a l t a! Kautsky już niejednokrotnie próbował przeskoczyć przez to zagadnienie, ale musiał przy tym
zawsze zdradzić swój światopogląd materialistyczny. Zresztą trzeba przyznać, że w szeregu artykułów poświęconych kwestii narodowej Kautsky
stopniowo się zbliża do tej teorii, którą my tutaj wykładamy. Dla tej teorii
odpowiedź na zagadkę wyżej przytoczoną jest zupełnie jasna. Zważywszy,
że ludzkość podzielona jest na grupy żyjące w rozmaitych stosunkowo-zamkniętych zbiorowościach warunków produkcyjnych, zrozumiemy, że
samorzutnie właściwe kapitałowi dążenie do rozszerzenia się musi wywołać tarcie pomiędzy tymi stosunkowo-zamkniętymi grupami. Sama tendencja kapitału do umiędzynarodowienia wytwórczości powołuje do życia
kwestię narodową. Jedna strona wyżej wspomnianej sprzeczności jest dla
nas p r z y c z y n ą, druga – skutkiem. Jest to jedna z tych sprzeczności,
w które tak obfituje gospodarka współczesna.
Kwestia narodowa, jak również przekształcenie się narodów w nacje
jest rezultatem kapitalistycznego sposobu produkcji. Stąd sam przez się
wypływa wniosek, że w a l k a narodowa powinna zniknąć razem z w a l k ą klasową. Ale taki wniosek byłby przedwczesny. Za jeszcze bardziej
pośpieszne i ryzykowne każdy badacz poważny uznać musi twierdzenie
opiewające, że jednocześnie z r ó ż n i c a m i klasowymi ustaną także
r ó ż n i c e narodowościowe. Zatrzymywać się nad tą kwestią nie mam
zamiaru, gdyż jest to pytanie nadające się tylko do zgadywania, a przy
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tym całkiem jałowe. D l a n a s kwestia narodowa jest zadaniem dnia
dzisiejszego; a co będzie po upływie stuleci, czy nacje ocaleją, czy też
wzajemnie się zleją, tego przesądzać nie możemy i wcale się o to nie niepokoimy.
U narodów wolnych, nikogo nieuciskających i przez nikogo nieuciskanych, nacjonalizm jako dążność do rozszerzania swej sfery produkcyjnej
znajduje się, jak już powiedzieliśmy, w stanie energii p o t e n c j a l n e j.
Ale przy pierwszej możliwości stworzonej przez jakąś koniunkturę okoliczności energia ta zamienia się w kinetyczną, w stan czynny. Najszybciej wychodzą z równowagi klasy panujące, gdyż mają one nieuniknioną
tendencję do zagarnięcia rynku światowego albo też do rozszerzenia wewnętrznego rynku konsumpcyjnego. W chwilach takiego zakłócenia równowagi uczucia nacjonalistyczne, tlejące się dotąd niewinnym ognikiem,
wybuchają wszechpożerającym płomieniem. Jego nacjonalizm wynika
z dążenia do r o z s z e r z e n i a własnego rynku, przybiera on charakter
a g r e s y w n y, ś w i a d o m i e – najezdniczy. Za środek służy mu polityka zdobywcza oraz asymilacja przymusowa.
Proletariat i proletaryzujące się masy, jak wiadomo, nie mają prawie
żadnego wpływu bezpośredniego na politykę międzynarodową. Dążność
do rozszerzenia rynku roboczego i terenu pracy nie może się ujawnić
w polityce zdobywczej. Jedynym środkiem rozszerzania jest i m i g r a c j a
p o k o j o w a do obcych krajów. Wyparty ze swej sfery warunków życia
wytwórczego wędrujący robotnik nie czuje głębokiej łączności z ojczyzną
i gdyby nie okoliczności uboczne, tradycyjne wychowania oraz węzły pokrewieństwa z pozostałymi w domu rodakami, emigrujący robotnik nie
ujawniałby nawet tych nędznych resztek przywiązania do ojczyzny, jakie się w nim niekiedy i to w sposób bardzo niewinny przejawiają. Masy
emigrujące, włóczące się po świecie w poszukiwaniu pracy same nie prowadzą żadnej polityki narodowej. Co innego trzeba powiedzieć o proletariacie tych krajów, dokąd się emigranci skierowują. Tutaj ujawnia sie
już dążenie do obrony swego terenu pracy i w związku z tym zaostrza się
świadomość narodowa, przybierając u proletariatu wolnych narodów dosadnie zaznaczony charakter z a c z e p n o-o d p o r n y antyalienizm. To
samo, lecz jeszcze w silniejszym stopniu, ujawnia się w nastroju i zachowaniu się miejscowych proletaryzujących się mas, które jeszcze bardziej
niż proletariat zainteresowane są w nietykalności narodowego terenu
pracy. Widzimy, po pierwsze, że dla proletariatu kwestia narodowa w istocie swej zlewa się z kwestią imigracyjną i emigracyjną, w czym odzwierciedla się charakter miejscowy nacjonalizmu proletariackiego; po drugie,
u narodów wolnych, przez nikogo nieuciskanych, nacjonalizm ujawnia
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niezmiernie różnorodne odmiany zależnie od tego, czy przejawiają go klasy panujące, czy też podległe.
W oświetleniu o wiele bardziej jednorodnym występuje nacjonalizm
u narodowości uciśnionych. Te ostatnie znajdują się zawsze w warunkach n i e n o r m a l n y c h życia produkcyjnego. Warunki wytwarzania,
jak już wspomnieliśmy wyżej – są nienormalne w tym wypadku, gdy nie
istnieje lub jest uszczuplane terytorium i jego formy obronne – niepodległość polityczna, wolność języka i rozwoju kulturalnego. Takie warunki
nienormalne, jak widzieliśmy, zespalają interesy członków nacji. Wskutek nacisku zewnętrznego, wypaczającego i dezorganizującego wpływ warunków wytwarzania, same te warunki i walka klasowa skrępowane są
w swoim rozwoju, gdyż skrępowany jest prawidłowy przebieg procesu produkcji. Antagonizmy klasowe nienormalnie się przytępiają, a z tym większą siłą występuje solidarność narodowa. Niezależnie od odrębnych interesów każdej poszczególnej klasy pogwałconych przez ucisk z zewnątrz,
niezależnie od tego, że burżuazja skrępowana jest na rynku, a proletariat
pozbawiony jest wolności rozporządzania swoim terenem, ucisk daje się
odczuwać wszystkim jednostkom nacji i wszystkie one nadto czują i rozumieją, że jest to ucisk narodowy, że pochodzi od obcej nacji i skierowany
jest przeciwko ich narodowości jako taki. Język na przykład, już tu zyskuje znaczenie o wiele wyższe niżeli zwyczajnego środka ochrony rynku.
Gdy krępowana jest wolność języka, człowiek uciskany tym bardziej się
do niego przywiązuje jako do wartości samej w sobie. Albowiem kwestia
narodowa dla narodu uciskanego mocno się oddziela od łączności z jego
podstawą, z warunkami materialnymi życia produkcyjnego, wymogi zaś
kulturalne zyskują znaczenie samoistne, wszyscy członkowie nacji zainteresowani są w w o l n o ś c i n a r o d o w e g o s a m o o k r e ś l e n i a.
Te grupy narodowości uciśnionej, które z jakiegokolwiek powodu związane są z tradycyjnością – takimi są warstwy średniej burżuazji, najbardziej
zaś duchowieństwo, agrariusze działacze narodowego wychowania i literatury narodowej – ubarwiają także tradycyjność kolorem narodowym.
Ale najgłówniejszym czynnikiem wyzwolenia narodowego jest nastrój tych
warstw i inteligencji. I oto jeżeli te ostatnie stoją na dostatecznej wysokości rozwoju umysłowego, jeżeli one same uwolniły się od ciasnych ram
widnokręgu tradycyjnego, wtedy i ich nacjonalizm wyrasta ponad tradycje i zyskuje charakter czysty, r e a l n y. Proces wyzwoleńczy w istocie
swej nie jest nacjonalistyczny, lecz nacjonalny, u żywiołów przodujących
nacji uciśnionej rozwija się n a c j o n a l i z m r e a l n y, który nie marzy
o zachowaniu tradycji, nie przesadza ich, nie łudzi się fikcyjną jednością
nacji, nie czyni swych ideałów dla nikogo obowiązującymi i wyraźnie ro-
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zumiejąc ugrupowanie klasowe społeczeństwa, nie zatuszowuje niczyich
interesów realnych.
N a c j o n a l i z m r e a l n y j e s t t o m i a n o w i c i e t e n t y p,
k t ó r y n i e z a c i e m n i a ś w i a d o m o ś c i k l a s o w e j. S p o t y ka się on tylko w środowisku żywiołów przodując y c h n a c j i u c i ś n i o n y c h.
Za cel swój stawia on realne wyzwolenie nacji, normalizowanie jej
warunków i stosunków wytwarzania, tworzenia realnych materialnych
warunków niezbędnych dla rzeczywistej wolności narodowego samookreślenia. Warunki zaś te są podwalinami form obronnych posiadania narodowego. Nacjonalizm realny pragnie umożliwić nacji swobodne rozporządzanie swoim samoistnym dobytkiem narodowym. Gdy cel ten będzie
osiągnięty, zadanie nacjonalizmu realnego jest wypełnione i na miejscu
dawnej solidarności interesów narodowych w pewnych stosunkach wyzwoleńczych, solidarności wymuszonej i nienormalnej znowu występuje
w formie jaskrawej zdrowa struktura klasowa i walka klasowa.
Warstwy postępowe nacji uciskanej, te, które znajdują się na samym
wierzchu fali rozwoju, te, które najdalej patrzą – żywią nastrój nacjonalizmu realnego.
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Résistance. Tezy oporu
Poniższy tekst, który został napisany przez Daniela Bansaïda dla pisma „Viento Sur”,
stanowi odważną próbę prześledzenia teoretycznych wyzwań, przed jakimi stoi współczesny marksizm. Zdaniem autora teoretyczna sterylność współczesnej socjaldemokracji i innych wielkich politycznych nurtów może powodować, że marksiści spoczywają na laurach i tylko ortodoksyjnie potwierdzają odziedziczone historycznie tezy.
Ale, jak twierdzi, rewolucyjna teoria musi teraz starać się uporać z wielkimi zmianami
w świecie, jakie nastąpiły po upadku stalinizmu. Jego rozważania dotyczą współczesnego imperializmu, bilansu Związku Radzieckiego i podobnych krajów, struktury klasowej współczesnego kapitalizmu, nowych nacjonalizmów i tożsamości wspólnotowej,
ruchów społecznych i partii politycznych, postmodernistycznych pojęć różnicy i zróżnicowania – i dużo więcej oprócz wymienionych. Jest to tekst gęsty i trudny.

„Stanęliśmy wobec podwójnej odpowiedzialności:
przekazania tradycji zagrożonej przez konformizm
i poszukiwań w niepewnych konturach przyszłości”.
W ciągu ostatniej dekady (od dezintegracji Związku Radzieckiego i połączenia Niemiec) coś się skończyło. Ale co? Czy był to „krótki wiek dwudziesty”, który Eric
Hobsbawm i inni historycy uważają za zaczynający się wraz z pierwszą wojną światową, a kończący się wraz z upadkiem berlińskiego muru?
Czy też jest to krótki okres po zakończeniu drugiej wojny światowej naznaczony
przez dwa supermocarstwa zimną wojną i charakteryzujący się w imperialistycznych
centrach nieprzerwaną akumulacją kapitału i „fordowskim” systemem organizacji
pracy?
Albo jeszcze inaczej, może jest to wielki cykl w historii kapitalizmu i ruchu robotniczego otwarty przez kapitalistyczny rozwój lat osiemdziesiątych XIX wieku,
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dalszej kolonialnej ekspansji i rozkwitu nowoczesnego ruchu robotniczego symbolizowanego przez powstanie II Międzynarodówki?
Wielkie strategiczne analizy ruchu robotniczego powstały głównie w ramach formacji przed pierwszą wojną światową: na przykład analizy imperializmu (Hilferding,
Bauer, Róża Luxemburg, Lenin, Parvus, Trocki, Bucharin), problem narodowy (znowu Róża Luxemburg, Lenin, Bauer, Ber Borochow, Pannekoek, Strasser), relacje
między partią i związkami zawodowymi oraz parlamentaryzmem (Róża Luxemburg,
Sorel, Jaurès, Nieuwenhuis, Lenin), strategia i droga do władzy (Bernstein, Kautsky,
Róża Luxemburg, Lenin, Trocki).
Tamte dyskusje konstytuują naszą historię tak samo jak zapoczątkowane przez
wojnę światową i rewolucję rosyjską antagonistyczne walki między rewolucją
i kontrrewolucją.
Poza często silnymi różnicami w orientacjach i opcjach ruch robotniczy w tamtych czasach wykazywał względną jedność i uczestniczył we wspólnej kulturze.
Co pozostaje z tego dziedzictwa dzisiaj?
W bardzo niejasnym artykule redakcyjnym w pierwszym wznowionym wydaniu
„New Left Review” Perry Anderson oceniał, że świat aż od czasów reformacji nigdy
tak bardzo nie odczuwał braku alternatywy dla panującego systemu. Charles-André
Udry jest bardziej precyzyjny, argumentując, że jedną z cech obecnej sytuacji jest
„zniknięcie” niezależnego międzynarodowego ruchu robotniczego.
Jesteśmy więc w środku nieokreślonej przemiany – gdzie stare umiera, ale nie
zniknęło, i gdzie nowe stara się ukształtować – złapani pomiędzy przeszłością, która nie została przekroczona, i coraz bardziej naglącą koniecznością podjęcia autonomicznego projektu badawczego, który pozwoliłby nam samym zorientować się
w wyłaniającym się przed naszymi oczyma nowym świecie. Ze względu na osłabienie tradycji starego ruchu robotniczego istnieje niebezpieczeństwo, że – biorąc pod
uwagę teoretyczną mierność socjaldemokratów i innych przeciwników naszych racji – możemy sami zrezygnować z takich zamierzeń na rzecz po prostu tylko obrony
starych, teoretycznych zdobyczy, które dziś mają ograniczoną wartość. Z pewnością
teoria żyje z debaty i konfrontacji: zawsze jesteśmy w pewnym stopniu zależni od
debat z naszymi przeciwnikami. Ale ta zależność jest względna.
Łatwo powiedzieć, że wielkie siły polityczne tego, co nazywa się we Francji
„pluralistyczną lewicą”, Partia Socjalistyczna, Komunistyczna Partia, Zieloni, nie
są bardzo inspirujące w swoim podejściu do podstawowych problemów. Ale trzeba
jednak też pamiętać, że pomimo ich naiwności, a czasami także ich młodzieńczych
ekscesów, debaty radykalnej lewicy z lat siedemdziesiątych były o wiele bardziej
produktywne i wzbogacające niż dzisiaj.
Tak więc zaczęliśmy niebezpieczne przejście z jednej epoki do drugiej i jesteśmy
w połowie drogi. Musimy równocześnie przekazywać i bronić naszą teoretyczną tradycję w warunkach, gdy jest ona zagrożona przez konformizm, a jednocześnie musi

Résistance. Tezy oporu

57

odważnie analizować te nowe czasy. Zdając sobie sprawę z możliwości pojawiania
się oburzenia, chciałbym podjąć się takiego zadania w duchu, który mógłbym określić jako „otwarty dogmatyzm”. „Dogmatyzm”, ponieważ to słowo jest drażniące
(zgodnie ze zdrowym rozsądkiem mediów zawsze lepiej jest być otwartym niż zamkniętym, lekkim niż ciężkim, elastycznym niż sztywnym) we wszystkich sprawach
teorii, opór wobec modnych wyobrażeń jest wartością. Wyzwanie wszechstronnych
wrażeń i skutków mody wymaga, aby poważne zmiany zostały wprowadzone przed
zmodyfikowaniem paradygmatu. „Otwarty”, ponieważ nie powinniśmy religijnie
konserwować dyskursu doktrynalnego, ale raczej wzbogacać i przekształcić obraz
świata, konfrontując go z nowymi realiami.
Chciałbym więc zaproponować pięć tez oporu; ich forma umyślnie podkreśla konieczną pracę odmowy:
1. Imperializm nie rozpuścił się w towarowej globalizacji.
2. Komunizm nie rozpuścił się wraz z upadkiem stalinizmu.
3. Walka klas nie może być redukowana do polityki tożsamości wspólnotowej.
4. Różnice konfliktowe nie rozpuszczają się w ambiwalentnej różnorodności.
5. Polityka nie rozpuszcza się ani w etyce, ani w estetyce.

TEZA 1: Imperializm nie znikł wraz z powstaniem towarowej globalizacji
Imperializm jest formą polityczną dominacji, która odpowiada złożonemu i nierównemu rozwojowi akumulacji kapitalistycznej. Ten nowoczesny imperializm zmienił
swój wygląd. Nie zniknął. W ciągu ostatnich stuleci przeszedł trzy wielkie etapy:
1) podboju kolonialnego i okupacji terytorialnej (brytyjskie i francuskie imperium
kolonialne); 2) dominacji kapitału finansowego lub „najwyższego etapu kapitalizmu”
analizowanego przez Hilferdinga i Lenina (fuzja kapitału przemysłowego i bankowego, eksport kapitału, import surowców); 3) po drugiej wojnie światowej dominacji
w świecie dzielonej między kilka mocarstw imperialistycznych, formalnej niezależności dawnych kolonii i postępującego rozwoju1.
Sekwencja otwierana przez rewolucję rosyjską dobiegła końca. Nową fazą globalizacji imperialnej, przypominającą dominację finansową, jaka miała miejsce
przed 1914 rokiem, jest to, do czego właśnie doszliśmy. Imperialna hegemonia jest
teraz realizowana na wiele sposobów: poprzez dominację finansową i monetarną
(umożliwiając kontrolę mechanizmów kredytowych), poprzez dominację naukową
i techniczną (quasi-monopol na patenty), poprzez kontrolę zasobów naturalnych (zaopatrzenie w energię, kontrolę szlaków handlowych, opatentowanie żywych organizmów), poprzez hegemonię kulturalną (wzmocnioną przez ogromną potęgę mediów),

1

Zob. A. Callinicos, Imperialism Today, w: Marxism and the New Imperialism, London 1994.
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a w ostatnim czasie poprzez wojskową wszechwładzę (oczywistą na Bałkanach
i w przypadku dwóch wojen w Zatoce)2.
W ramach tej nowej konfiguracji zglobalizowanego imperializmu bezpośrednie
podporządkowanie terytoriów jest drugorzędne w zestawianiu z kontrolą rynków.
Z tego wynika bardzo nierówny i bardzo źle zorganizowany rozwój, nowe stosunki
suwerenności (mechanizmy dyscyplinarne, takie jak dług, energia, żywność i zależność od zdrowia, pakty wojskowe) i nowy międzynarodowy podział pracy. Kraje,
które wydawały się być na ścieżce rozwoju gospodarczego jeszcze 20 lub 30 lat temu,
ponownie są chwytane w spiralę niedorozwoju.
Na przykład Argentyna jest teraz głównie eksporterem surowców (soja stała się
głównym produktem eksportowym). Egipt, który rządzony przez arabski nacjonalizm Nassera w latach pięćdziesiątych szczycił się odzyskaną suwerennością (symbolizowaną przez nacjonalizację Kanału Sueskiego), sukcesami w zakresie likwidacji
analfabetyzmu (dostarczał inżynierów i lekarzy dla krajów Bliskiego Wschodu) oraz
początkami uprzemysłowienia (podobnie jak Algieria pod rządami Boumedienne’a),
staje się dzisiaj tylko rajem dla operatorów turystycznych. Po dwóch kryzysach długów (1982 i 1994 r.) i integracji z NAFTA Meksyk jest bardziej niż kiedykolwiek
podwórkiem zdominowanym przez „północnego kolosa”.
Metamorfoza relacji zależności i dominacji odzwierciedla się w szczególności
poprzez geostrategiczną i technologiczną transformację wojny.
Podczas drugiej wojny światowej nie było już możliwości mówienia o wojnie
w liczbie pojedynczej i o pojedynczej linii frontu, ale tylko o kilku wojnach nachodzących na siebie nawzajem3.
Od zakończenia zimnej wojny natura konfliktów uniemożliwia podejście, które
w prosty sposób traktowałoby strony konfliktów jako po prostu dobre i złe. Wszystkie ostatnie konflikty, z ich unikalną złożonością i wieloma sprzecznościami, pokazują niemożliwość uproszczonej reakcji.
W czasach wojny falklandzkiej opozycja wobec imperialnej ekspedycji Wielkiej
Brytanii Thatcher w żaden sposób nie zmuszała argentyńskich rewolucjonistów do
wspierania dyktatorów wojskowych. W konflikcie między Iranem a Irakiem rewolucyjny defetyzm w obu krajach był uzasadniony w obliczu dwóch form despotyzmu.
W wojnie w Zatoce Perskiej międzynarodowa opozycja wobec operacji „Pustynna
burza” nie oznaczała poparcia dla despotycznego reżimu Saddama Husajna.
Globalizacja ma również konsekwencje w strukturze konfliktów. Nie jesteśmy
już w erze wojen wyzwolenia i stosunkowo prostych opozycji między dominatorem
i zdominowanym. Wynika z tego swoisty splot interesów i szybka odwracalność stanowisk. Jest to oczywisty powód, aby sporządzić szczegółowy bilans i wyciągnąć
2

Zob. G. Achcar, La Nouvelle guerre froide, Paris 1999.

3

Zob. E. Mandel, The Meaning of the Second World War, London 1986.
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wnioski z wątpliwości, błędów (czasami) oraz trudności, które moglibyśmy zlokalizować w konfliktach ostatnich lat.
Ograniczenie konfliktów do opozycji między po prostu „dobrym” a po prostu
„złym” zawiera w sobie wiele z dyskursu „imperializmu praw człowieka”, który uzasadniał interwencję NATO w byłej Jugosławii.
WNIOSEK 1.1: Prawo międzynarodowe i demokratyczna suwerenność narodów
nie mogą zniknąć w humanitarnej etyce

Mimo iż funkcja państwa narodowego, jaka została utworzona w XIX wieku, została
niewątpliwie przekształcona i osłabiona, nie nadeszła jeszcze era międzynarodowego prawa ponadpaństwowego. Paradoksalnie, w ciągu ostatnich 10 lat w Europie pojawiło się ponad 10 nowych oficjalnie suwerennych państw i ponad 15 tysięcy kilometrów nowych granic. Obrona prawa do samostanowienia dla Bośniaków, Kosowa
lub Czeczenów jest oczywiście gwarancją ich suwerenności. Mamy tu do czynienia
ze sprzecznością między ukrywaną pod pejoratywnym pojęciem „suwerenizmu”,
sprzecznością, w ramach której powodujące mdłości nacjonalizmy i szowinizmy
mylone są z uzasadnionymi demokratycznymi aspiracjami do politycznej suwerenności, która opiera się na uczciwej konkurencji wszystkich ze wszystkimi.
Prawo międzynarodowe jest nadal wzywane do sprecyzowania dwóch legitymacji:
–– wyłaniających się powszechnych praw człowieka i obywatela (których pewne
instytucje, takie jak Międzynarodowy Trybunał Karny, stanowią częściowe krystalizacje) oraz
–– stosunków międzypaństwowych (których zasada sięga wstecz aż do kantowskiego dyskursu o „wiecznym pokoju”), na których bazują takie instytucje jak ONZ.
Bez przypisywania ONZ cnót, jakich ona nie ma (i nie zapominając o katastrofalnym bilansie jej osiągnięć w Bośni, Somalii czy Ruandzie), należy stwierdzić, że
jednym z celów realizowanych przez siły zaangażowane w operację Zjednoczonych
Sił (Allied Force) było zmodyfikowanie architektury nowego porządku imperialnego
na korzyść nowych filarów, a mianowicie NATO (którego misja została przedefiniowana i rozszerzona podczas waszyngtońskich obchodów 50-lecia istnienia paktu)
oraz Światowej Organizacji Handlu.
Wynikająca z relacji sił wyłonionych po drugiej wojnie światowej ONZ musi bez
wątpienia zostać zreformowana i zdemokratyzowana (antyparlamentaryzm nie przeszkadza nam wspierać demokratycznych reform systemu kontroli, takich jak proporcjonalność i feminizacja) z korzyścią dla Zgromadzenia Ogólnego oraz przeciwko
zamkniętemu klubowi Stałej Rady Bezpieczeństwa. Nie w celu nadania mu międzynarodowej legitymizacji prawodawczej, ale aby zagwarantować, że z pewnością
niedoskonała reprezentacja „wspólnoty międzynarodowej” odzwierciedla różnorod-
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ność zainteresowań i punktów widzenia. W ten sam sposób pilnie musimy rozwinąć
refleksję wokół europejskich instytucji politycznych i międzynarodowych instytucji
sądowych, takich jak Trybunał w Hadze, trybunał kryminalny i przyszły Międzynarodowy Trybunał Karny.
UZASADNIENIE 1: Aktualizowanie pojęcia „imperializm”, nie tylko z punktu
widzenia stosunków dominacji gospodarczej (oczywiste), ale jako globalnego system panowania (technologicznego, ekologicznego, wojskowego, geostrategicznego,
instytucjonalnego), ma kapitalne znaczenie, dokładniej, kiedy ludzie pozornie inteligentni uważają, że ta kategoria stała się przestarzała wraz z upadkiem jego biurokratycznego wroga na wschodzie i że świat jest obecnie zorganizowany wokół
opozycji między demokracjami bez przymiotników (mówiąc inaczej – Zachodem)
i barbarzyństwem.
Mary Kaldor, która była na początku lat osiemdziesiątych, wraz z E.P. Thompson,
jedną z liderów kampanii na rzecz rozbrojenia jądrowego przeciwko „eksterminizmowi” i rozmieszczeniu rakiet pershing i cruise w Europie, mówi teraz, że „charakterystyczne dla epoki pokoju westfalskiego rozróżnienie między wewnętrznym
pokojem a wojnami zewnętrznymi zarządziło także prawo wewnętrzne i anarchię
międzynarodową, i zakończyło się «zimną wojną». Zapoczątkowaliśmy obecnie
«okres» regularnego postępu w kierunku globalnego porządku prawnego”. Epokę
nazywaną przez niektórych, bez obaw o sprzeczność w kategoriach, „etycznym imperializmem”, a co Kaldor nazywa „łagodnym imperializmem”.

TEZA 2: Komunizm nie zniknął wraz z upadkiem stalinizmu
Ideologia neoliberalnych kontrreform, tak jak próba sprowadzenia imperializmu
do globalnej lojalnej konkurencji towarów, próbuje sprowadzić komunizm do stalinizmu. Biurokratyczny despotyzm mógłby być wtedy prostym logicznym rozwojem rewolucyjnej awantury, a Stalinem pełnoprawnym synem Lenina czy Marksa.
Zgodnie z tym wywodem to idea przewodzi światu. Historyczny rozwój i mroczne
nieszczęście stalinizmu są potencjalnie już w pojęciach „dyktatury proletariatu” czy
„partii awangardowej”.
Oczywiście w rzeczywistości teoria społeczna nigdy nie jest niczym więcej niż
krytyczną interpretacją epoki. Jeśli powinniśmy poszukać luk i słabości, które powodują, że traci ona swoją siłę w obliczu dowodów i historii, to teoria nie może
być oceniana według kryteriów innej epoki. W ten sposób sprzeczności demokracji
odziedziczone po rewolucji francuskiej, dezorientacja ludzi, partii i państwa, zadekretowana fuzja tego, co społeczne i polityczne, ślepota w obliczu biurokratycznego
niebezpieczeństwa (niedoszacowanego w stosunku do głównego zagrożenia kapitalistycznej restauracji) były sprzyjające biurokratycznej kontrrewolucji w latach trzydziestych XX wieku w Rosji.
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W rosyjskim procesie Thermidorian występują elementy ciągłości i nieciągłości. Trudność w dokładnym określeniu momentu triumfu biurokratycznej reakcji
jest związana z asymetrią między rewolucją a kontrrewolucją. Kontrrewolucja nie
jest odwrotnym faktem ani odwróceniem wizerunku rewolucji, swego rodzaju rewolucją na odwrót. Joseph de Maistre bardzo dobrze mówił o termidorze rewolucji
francuskiej, że kontrrewolucja nie jest rewolucją w przeciwnym sensie, ale przeciwieństwem rewolucji. Zależy ona od własnych harmonogramów, gdzie zerwania są
gromadzone i uzupełniają się nawzajem.
Trocki łączył początki reakcji termidoryjskiej ze śmiercią Lenina i mówił, że
kontrrewolucja nie została ukończona do początku lat trzydziestych, do zwycięstwa
hitleryzmu w Niemczech, procesów moskiewskich, wielkich czystek i straszliwego
roku 1937. W swojej analizie, Początki totalitaryzmu, Hannah Arendt ustanawia wyraźną chronologię, która datuje nadejście właściwego biurokratycznego totalitaryzmu
na rok 1933 lub 1934. W Rosji, ZSRR, Moshe Lewin ujawnia ilościową eksplozję
biurokratycznego aparatu państwa z końcem lat dwudziestych XX wieku. W latach
trzydziestych represje wobec ruchu ludowego zmieniły się w skali. To już nie zwykłe
przedłużenie tego, co zostało prefigurowane przez praktyki czeka (policji politycznej)
czy więzienia politycznego, ale skok jakościowy, w którym biurokracja państwowa
zniszczyła i pożerała partię, która wierzyła, że jest w stanie ją kontrolować.
Nieciągłość wykazana przez biurokratyczną kontrrewolucję ma zasadnicze znaczenie z trzech powodów.
W odniesieniu do przeszłości: zrozumiałość historii, która nie jest zwariowaną historią opowiadaną przez szalonego człowieka, ale jest skutkiem zjawisk społecznych,
konfliktów interesów, niepewnych rezultatów i decydujących wydarzeń.
W odniesieniu do teraźniejszości: konsekwencje stalinowskiej kontrrewolucji
skaziły całą epokę i zdemoralizowały na długo międzynarodowy ruch robotniczy.
Wiele paradoksów i impasów teraźniejszości (zaczynając od nawracających kryzysów na Bałkanach) nie jest możliwych do zrozumienia bez historycznego zrozumienia stalinizmu.
Wreszcie, jeśli chodzi o przyszłość: konsekwencje tej kontrrewolucji, w której
biurokratyczne niebezpieczeństwo zostanie ujawnione w jego nieoczekiwanym wymiarze, nadal będą wpływać przez długie lata na nowe pokolenia. Jak pisze Eric
Hobsbawm: „nie można zrozumieć historii krótkiego dwudziestego wieku bez rewolucji rosyjskiej i jej bezpośrednich i pośrednich skutków”.
WNIOSEK 2.1: Demokracja socjalistyczna nie może być utożsamiana
z demokratycznym etatyzmem (statism)

Ukazywanie stalinowskiej kontrrewolucji jako wyniku pierwotnych wad „leninizmu”
(pojęcie zmajstrowane przez Zinowiewa na V Kongresie Komunistycznej Między-
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narodówki, po śmierci Lenina, w celu legitymizacji nowej ortodoksji, z powodów
państwowych) jest nie tylko historycznie błędne, ale również niebezpieczne dla
przyszłości. Wystarczyłoby wtedy bowiem to zrozumieć i skorygować błędy, aby zapobiec „zawodowym niebezpieczeństwom władzy” i zagwarantować transparentne
społeczeństwo.
Jeśli wyrzec się miraży powszechnej obfitości, to jest to konieczna lekcja możliwa do wyciągnięcia z fatalnego doświadczenia, która uchroniłaby społeczeństwo
przed wyborami i arbitralnością (jeśli potrzeby są historyczne, pojęcie obfitości jest
silnie relatywistyczne); jeśli zrezygnujemy z hipotezy o bezwzględnej przejrzystości
demokratycznej ufundowanej na jednorodności ludu (lub wyzwolonego proletariatu) i szybkim zniesieniu państwa; jeśli w końcu usuniemy wszelkie konsekwencje
„braku koordynacji czasów” (ekonomia, ekologia, legalne wybory, zwyczaje, mentalności, sztuka, identyfikują różne czasowości, sprzeczności gender i pokoleniowe nie
są rozstrzygane w ten sam sposób i w tym samym rytmie co sprzeczności klasowe),
należy wyciągnąć wniosek, że hipoteza osłabienia państwa i prawa jako odrębnych
sfer nie oznacza ich zniesienia dekretem, chyba że rezultatem ma być upaństwowienie społeczeństwa, a nie socjalizacja władzy.
Tak więc biurokracja nie jest irytującą konsekwencją fałszywej idei, lecz zjawiskiem społecznym. Z pewnością miała ona szczególną formę w pierwotnej akumulacji w Rosji czy w Chinach, ale ma swoje korzenie w niedostatku i podziale pracy.
Manifestuje się ona w różnych formach i w różnym stopniu w historii powszechnej.
Ta straszna historyczna lekcja musi prowadzić do pogłębienia programowych
konsekwencji, jakie wyciągnięto już od 1979 roku w dokumencie Czwartej Międzynarodówki Demokracja Socjalistyczna i Dyktatury Proletariatu, który szczegółowo
mówi o pluralizmie politycznym jako zasadzie, o niezależności i autonomii ruchów
społecznych, szacunku w odniesieniu do państwa i partii, kultury prawa i podziału
władzy. Pojęcie „dyktatura proletariatu” przywoływało w słowniku politycznym XIX
wieku instytucję prawną, która oznaczała tymczasowe uprawnienia nadzwyczajne
wyznaczone rzymskiemu Senatowi, aby mógł się on przeciwstawić tyranii, jednak
później stało się nazwą przyznaną nadzwyczajnej arbitralnej władzy4.
Niemniej jest ono zbyt obciążone wstępną już niejednoznacznością i związane ze
zbyt wieloma gorzkimi historycznymi doświadczeniami, aby miało być nadal używane. Ta uwaga może jednak dać nam szansę przeformułowania kwestii demokracji
większościowej, związku między tym, co społeczne, a tym, co polityczne, warunków
dla osłabienia panowania, dla którego odpowiedzią wydawała się w formie „ostatecznie odkrytej” przez Komunę Paryską dyktatura proletariatu.
UZASADNIENIE 2.1: Idea, że stalinizm jest biurokratyczną kontrrewolucją, a nie
prostą mniej lub bardziej nieodwracalną ewolucją reżimu powstałego w październi4

Zob. V. Garonne, Les révolutionnaires du XIXe siècle, Paris.
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ku, jest daleka od osiągnięcia ogólnego konsensusu. Co innego uważa się za prawdę:
liberalni reformatorzy i skruszeni staliniści zgadzają się w rozumieniu stalinowskiej
reakcji jako posiadającej legitymizację przedłużenia rewolucji bolszewickiej. Jest to
w rezultacie wniosek, do którego dochodzą wywodzący się z ortodoksyjnej tradycji
komunistycznej „odnowiciele”, gdy nadal myślą o stalinizmie głównie jak o „teoretycznej dewiacji”, a nie jak o strasznej społecznej reakcji.
Louis Althusser, odpowiadając Johnowi Lewisowi, charakteryzował stalinizm
jako „dewiację ekonomiczną”. Wielu innych teoretyków kładło nacisk na teoretyczny błąd lub odchylenie. To sugeruje, że wystarczy poprawić ten błąd, aby uniknąć
niebezpieczeństwa biurokratyzmu. Metoda „odchylenia teoretycznego” wstawiająca
w nawias polityczną analizę biurokratycznej kontrrewolucji polega na poszukiwaniu pierwotnego grzechu teoretycznego i nie tylko prowadzi do powrotu do likwidacji „leninizmu”, ale w dużym stopniu także całego rewolucyjnego marksizmu czy
dziedzictwa oświecenia, od obwiniania Lenina szybko przechodzimy do obwiniania
Marksa… czy Rousseau! Jeśli, jak pisze Martelli, stalinizm jest przede wszystkim
owocem „ignorancji”, większa teoretyczna jasność wystarcza, aby zapobiec profesjonalnym niebezpieczeństwom władzy5. To zbyt proste.
UZASADNIENIE 2.2: Francuska publikacja Age of Extremes Erica Hobsbawma
została przez lewicę uznana jako dzieło intelektualnie uczciwe, replikę wobec historiografii w stylu Fureta i historycznego osądzania w stylu Stéphane’a Courtois’a. Ta
dobrze zasłużona recepcja przynosi jednak ryzyko pozostawienia niewyjaśnonym
niezwykle kłopotliwego aspektu pracy.
Hobsbawm z pewnością nie zaprzecza odpowiedzialności termidoriańskich kopaczy (gravediggers), ale zmniejsza ją, jakby to, co się stało, miało się wydarzyć z racji
obiektywnych praw historii. On nie dostrzega, że coś mogłoby być inaczej.
Tym sposobem Hobsbawm dochodzi do tego, co uważa za paradoks tego dziwnego stulecia: „najbardziej trwały wynik rewolucji październikowej polegał na ratowaniu przeciwnika w wojnie przez pokój i podżeganie do reformy6. Tak, jakby to był
naturalny rozwój rewolucji, a nie wyniki gwałtownych konfliktów społecznych i politycznych, z których stalinowska kontrrewolucja nie jest najmniejsza! Ta „obiektywizacja” historii sięga logicznego wniosku, że w 1920 roku „[b]olszewicy popełniali
błąd, który z retrospektywnego punktu widzenia wydaje się być kapitałem: podział
międzynarodowego ruchu robotniczego [między komunizmem a socjaldemokracją –
przyp. wyd.]”7.
Jeśli okoliczności, w których przyjęto i zastosowano 21 warunków przystąpienia do Międzynarodówki Komunistycznej, zostały adaptowane i poddane krytycznej
5

R. Martelli, Le communisme autrement, Paris 1998.

6

E. Hobsbawm, The Age of Extremes, New York 1994.

7

Ibidem, s. 103.
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analizie, to my możemy jednak lepiej zrozumieć podział międzynarodowego ruchu
robotniczego nie jako wynik ideologicznej woli czy też błędu doktrynalnego, ale
jako autentyczny szok porewolucyjny i jako wał powodziowy pomiędzy tymi, którzy byli uważani za obrońców (czasem krytycznych, jak Róża Luksemburg), a tymi,
którzy byli jej przeciwni i związali się ze świętym przymierzem imperialistycznym.
Jeśli okres międzywojenny oznacza dla Hobsbawma „ideologiczną wojnę domową w skali międzynarodowej”, nie mówi o podstawowych klasach, kapitale i rewolucji społecznej, ale o postępach i reakcjach, antyfaszystach i faszyzmie. W związku z tym mówi o przegrupowaniu „niezwykłego spektrum sił”. W tej perspektywie
niewiele miejsca zajmuje krytyczny bilans rewolucji niemieckiej, rewolucja chińska
z lat 1926–1927, hiszpańska wojna domowa i popularne fronty.
Unikając wszelkiej społecznej analizy stalinowskiej kontrrewolucji, Hobsbawm
jest zadowolony stwierdzając, że począwszy od lat dwudziestych XX wieku, „kiedy
kurz bitewny opadł, stare prawosławne imperium carów zostało wskrzeszone w formie w swej istocie nietkniętej, ale pod władzą bolszewików”. Ale z drugiej strony
głosi coś przeciwnego, gdy to dopiero przy okazji roku 1956, wraz ze zmiażdżeniem
rewolucji węgierskiej stwierdza, że „tradycja rewolucji społecznej sama się wyczerpała” i nastąpił „rozpad międzynarodowego ruchu, który był jej wierny”, co razem
doprowadziło do „obumarcia rewolucji światowej” tak jak ogień, który pozostawiony samotnie zamiera.
Krótko mówiąc, „bolszewizm Lenina zmienił świat przede wszystkim organizacją”. Taką żartobliwą frazą unika się poważnej krytyki biurokracji. Uważa się ją po
prostu za przejściową „niedogodność” planowanej gospodarki opartej na własności
społecznej, jakby ta własność była naprawdę społeczna i jakby biurokracja była bardziej małym i godnym pożałowania kosztem niż kontrrewolucyjnym niebezpieczeństwem politycznym!
Praca Hobsbawma ma bardziej perspektywę „historii dla historyków” niż historii
krytycznej czy strategicznej, która może odkryć możliwe opcje w wielkich punktach
zwrotnych dziejów.
W Trotskim Vivant Pierre Naville mocno podkreśla głębię tej metodologicznej
skłonności: „obrońcy niezbitych faktów, kimkolwiek są, mają znacznie krótszy
wzrok niż aktorzy polityczni. Aktywny i walczący marksizm jest predysponowany
do optyki, która często jest sprzeczna z takim uprawianiem historii”.
To, co Trocki nazwał „prognozą” – mówi Naville – jest bardziej porównywalne
do proroczej antycypacji niż do proroctwa czy przepowiedni. Ci sami historycy, którzy uważają, że wydarzenie ma naturalny sens, gdy ruch rewolucyjny ma wiatr w żaglach, doszukują się jego braku, gdy sprawy się komplikują i okazuje się niezbędne,
aby wiedzieć, jak pływać pod prąd. Trudno im pojąć polityczny nakaz „nakreślenia
historii w złym kierunku” (w formule Waltera Benjamina). Naville mówi, że daje to
historii możliwość odsłonięcia jej retrospektywnej mądrości, wyliczania i katalogo-
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wania faktów, pominięć i błędów. Ale niestety historycy ci wstrzymują się od wskazania prawidłowej drogi, która pozwoliłaby osiągnąć rewolucyjne zwycięstwo albo
wręcz przeciwnie – wskazywać rozsądną i zwycięską rewolucyjną politykę w okresie
termidora.
UZASADNIENIE 2.3: Byłoby pożytecznie zrobić coś, co nasz ruch zaniedbuje:
pogłębić dyskusję nad pojęciem totalitaryzmu w ogóle (i jego relacji z epoką współczesnego imperializmu), a zwłaszcza biurokratycznego totalitaryzmu. Trocki często
używał tego terminu w swej książce Stalin, nie precyzując jej teoretycznego statusu.
Pojęcie to można uznać również za bardzo użyteczne przy podchodzeniu do pewnych
współczesnych tendencji (rozproszenie klas w masach, etnizacja i tendencja do psucia polityki) analizowanych przez Hannah Arendt w jej trylogii na temat pochodzenia
totalitaryzmu, a także jego konkretnej formy, za którą moglibyśmy uznać przypadek
totalitaryzmu biurokratycznego. Wulgarne i nadmiernie elastyczne używanie tego
pożytecznego pojęcia służyć może ideologicznie do legitymizacji opozycji między
demokracją (bez kwalifikacji lub przymiotników, a więc burżuazyjną, faktycznie istniejącą) i totalitaryzmem jako jedynej istotnej determinanty naszego czasu.
UZASADNIENIE 2.4: Naleganie na pojęcie „biurokratycznej kontrrewolucji”
nie oznacza w jakikolwiek sposób wykluczenia bardziej szczegółowej debaty na temat bilansu rewolucji w XX stuleciu. Wręcz przeciwnie, musimy ją ponownie podjąć
z odnowionej krytycznej perspektywy8.
Różne próby teoretycznego wyjaśnienia (teoria kapitalizmu państwowego od Matticka do Tony’ego Cliffa, nowej klasy wyzyskującej Rizzi do Burnhama i Castoriadisa czy zdegenerowanego państwa robotniczego od Trockiego do Mandela), a mogą
one mieć ważne konsekwencje w określaniu praktycznej perspektywy, są wszystkie,
z pewnymi korektami, zgodne z diagnozą o istnieniu stalinowskiej kontrrewolucji.
Jeśli Catherine Samary proponuje teraz ideę, że walka z nomenklaturą władzy wymagała nowej rewolucji społecznej, a nie tylko rewolucji politycznej, to nie jest to
jednak prosta modyfikacja terminologiczna. Zgodnie z tezą Trockiego, wzbogaconą
przez Mandela, główną sprzecznością społeczeństwa przejściowego była sprzeczność pomiędzy uspołecznioną formą gospodarki planowej i burżuazyjnymi normami
dystrybucji mającymi swoje źródło w biurokratycznym pasożytnictwie i przywilejach. „Rewolucja polityczna” polega wtedy na doprowadzeniu do zgodności nadbudowy politycznej z osiągniętym poziomem infrastruktury społecznej. Antoine Artous
mówi, że zapomina się o tym, że
w społeczeństwach postkapitalistycznych (nie tylko w tych społeczeństwach, które lepiej nie byłoby opisywać jako „post”, tak jakby pochodziły z czasów chronologicznie po kapitalizmie, podczas gdy faktycznie są one określone przez sprzecz-
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Zob. też: C. Samary, M. Lequenne, A. Antous, „Critique communiste” 2000, nr 157.
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ności światowego procesu akumulacji kapitalistycznej) państwo jest ich integralną
częścią w tym sensie, że odgrywa ono decydującą rolę w strukturyzacji stosunków produkcji; i właśnie przez to, że je deformuje, poza normalną formą płacową,
biurokracja, grupy społeczne obsługujące państwo mogą znajdować się w relacji
eksploatacji w stosunku do bezpośrednich producentów.

Kontynuacja tej debaty musiałaby zwrócić uwagę na dezorientację teoretyczną
związaną z charakterystyką zjawisk politycznych bezpośrednio w terminach socjologicznych, z pewną szkodą dla specyfiki pola i kategorii politycznych. Wynika z tego
wiele niejasności dla kategorii „państwo robotnicze”. Podobnie jak i dla pojęcia „partia robotnicza”, które dąży do sprowadzenia sensu politycznej gry sił opozycji i sojuszy do ich głębokiej „społecznej natury”.

TEZA 3: Walka klas nie rozpuszcza się w tożsamościach wspólnot
Przez zbyt długi czas tak zwany ortodoksyjny marksizm przypisywał proletariatowi
misję, zgodnie z którą jego świadomość ostatecznie spotykała się ze swoją istotą,
stając się zbawcą całej ludzkości. Rozczarowania nowymi czasami są dla wielu proporcjonalne do iluzji poprzednich dni: ponieważ proletariat nie przekształca się we
„wszystko”, zostaje on zredukowany do niczego. Powinniśmy zacząć od uświadomienia sobie, że koncepcja walki klas Marksa nie ma wiele wspólnego z socjologią
uniwersytecką. Jeśli w praktyce nie ma u niego statystycznego podejścia do badań,
to nie wynika to głównie z zarodkowego stanu tej dyscypliny wiedzy (Pierwszy Międzynarodowy Kongres Danych Statystycznych odbył się w 1854 r.), ale z bardziej
fundamentalnego powodu teoretycznego: walka klasowa jest konfliktem nieodłącznym od relacji wyzysku między kapitałem a pracą, która reguluje akumulację kapitalistyczną i skutkuje oddzieleniem producentów od środków produkcji. Nie widzimy
więc u Marksa żadnej redukcyjnej, normatywnej czy klasyfikacyjnej definicji klasy,
ale dynamiczną koncepcję ich strukturalnego antagonizmu na poziomie produkcji,
obiegu i reprodukcji kapitału: klasy nigdy nie są definiowane tylko na poziomie procesu produkcyjnego (konfrontacją twarzą w twarz między robotnikami i pracodawcami w przedsiębiorstwie), ale określane są przez reprodukcję całości, gdzie walka
o wynagrodzenia, podział pracy, stosunki z aparatami państwowymi i cały rynek
światowy wchodzą w grę. (Wynika z tego jasno, że produktywny charakter pracy,
który pojawia się zwłaszcza w tomie 2 Kapitału, z uwzględnieniem procesu cyrkulacji, nie definiuje proletariatu. W swoich centralnych aspektach kwestie te zostały
omówione w latach siedemdziesiątych w sposób wyraźny w opozycji do tez bronio-
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nych zarówno przez Partię Komunistyczną w traktacie o kapitalizmie państwowo-monopolistycznym, jak i z drugiej strony przez Poulantzasa, Baudelota i Establera)9.
Marks mówi ogólnie o proletariacie. Ogólnie rzecz biorąc, w XIX wieku ludzie
mówili o klasach robotniczych w liczbie mnogiej. Terminy w języku niemieckim
(Arbeiterklasse) i angielskim (klasa robotnicza) pozostały na tyle ogólne, że termin
classe ouvrière obecny we francuskim słownictwie politycznym pociąga za sobą restrykcyjne socjologiczne konotacje prowadzące do niejasności: odnosi się to do proletariatu nowoczesnego przemysłu, z którego wyłącza się pracowników usług i handlu, chociaż podlegają oni analogicznym warunkom eksploatacji zarówno z punktu
widzenia ich stosunku do prywatnej własności środków produkcji, lokalizacji w podziale pracy, a jeszcze bardziej ze względu na ich status pracowników najemnych
i wysokość ich wynagrodzenia.
Być może termin „proletariat” jest teoretycznie lepszy niż „klasa robotnicza”.
W społeczeństwach rozwiniętych reprezentuje ona rzeczywiście między dwie trzecie
a cztery piąte aktywnej populacji. Ciekawym problemem nie jest przewidywane jej
zniknięcie, ale jej przemiana społeczna i jej reprezentacja polityczna. Uznać trzeba
też za oczywiste, że choć stricte przemysłowy proletariat został skutecznie przez
ostatnie 20 lat zmniejszony (z 35% do 26% mniej lub bardziej aktywnej populacji),
to jest on nadal daleki od wyginięcia10.
Rzeczywista sytuacja proletariatu odsłania się z perspektywy międzynarodowej.
To, co Michel Cohén nazywa „proletaryzacją świata”, staje się oczywiste. Mając na
uwadze, że w 1900 roku pracownicy najemni stanowili około 50 milionów z globalnej populacji w wysokości 1 000 milionów, obecnie jest ich około 2000 na 6000
milionów.
Pytanie dotyczy zatem teoretycznego, kulturowego i konkretnego porządku politycznego, a nie ściśle socjologicznego. Pojęcie klas samo w sobie jest wynikiem
procesu formowania (zob. wprowadzenie do E.P. Thompsona Making of English
Working Class), walk i organizacji, w trakcie których świadomość koncepcji teoretycznej i autodeterminacji rodzi się z walki: uczucie przynależności do klasy jest
tak wynikiem procesu politycznego formowania się klasy, jak i jej socjologicznych
uwarunkowań. Czy osłabienie tej świadomości oznacza więc zniknięcie klas i ich
walki? Czy to słabnięcie ma charakter koniunkturalny (związany z przypływami i odpływami walki klasowej), czy strukturalny (wynik nowych procedur dominacji, nie
tylko społecznych, ale także kulturowych i ideologicznych, co Michel Surya nazywa
„absolutnym kapitalizmem”), powiązany z dyskursem postmodernistycznej formy

9

N. Poulantzas, Classes in Contemporary Capitalism, London 1975; C. Baudelot, R. Establet, La
Petite bourgeoisie en France, Paris 1970. Zob. też: Critique de l’économie politique, Critique
communiste, Cahiers de la Taupe.
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jego ideologicznej ekspresji? Innymi słowy, czy skuteczność walki klas jest szeroko
sprawdzona w życiu codziennym, czy postmodernistyczna fragmentaryzacja i indywidualizm pozwalają nam na stworzenie odrodzonych wspólnych kolektywów? Biorąc pod uwagę ogólne konsekwencje fetyszyzmu towarowego i konsumpcjonizmu,
szaleństwo na punkcie tego, co efemeryczne i natychmiastowe, czy możemy jeszcze się spodziewać, że trwałe projekty polityczne i społeczne pojawią się ponownie,
poza momentami intensywnej fuzji bez przyszłości?
Jednym z priorytetowych zadań teoretycznych musi być nie tylko uwzględnienie
przemian socjologicznych wśród pracowników najemnych, lecz także transformacji
dokonujących się w płacach w kategoriach akumulacji, również z punktu widzenia
organizacji pracy, które są legalnymi regulacjami politycznymi i które Frederic Jameson nazywa „logiką kulturową późnego kapitalizmu”.
Prowadzona w reakcji na kontrreformy lat Thatcher–Reagan krytyka ultraliberalizmu narażona jest na ryzyko mylenia się co do swego celu, jeśli pod wpływem
obsesyjnego obrazu otaczającej nas dżungli towarowej po nieograniczonej deregulacji nie rozpozna dokonujących się reorganizacji i prób ponownej regulacji. Dominacja kapitału, jak zauważają Boltański i Chiapello, nie mogła trwać nago w formie
wyzysku i ucisku bez legitymizacji i uzasadnienia (nie ma trwałego oszustwa bez
hegemonii – powiedział Gramsci).
UZASADNIENIE 3.1: To, co jest na porządku dziennym, polega na ponownym
zdefiniowaniu struktury globalnej, organizacji terytorialnej, stosunków prawnych,
opartych na obecnych siłach wytwórczych (nowe technologie), ogólnych warunkach
akumulacji kapitału i reprodukcji społecznej. Właśnie w tym kontekście widzimy kryzysy transformacji tradycyjnych sił politycznych, chrześcijańskich demokracji, brytyjskich konserwatystów, francuskiej prawicy i kwestionowania funkcji, jaką spełniły
od czasu wojny w ramach państwa narodowego. A oznacza to także ramy, w których
przekształciły się partie socjaldemokratyczne, których elity, poprzez prywatyzację
sektora publicznego i połączenie elit związanych z własnością prywatną z elitą państwową, są coraz bardziej organicznie zintegrowane z rządzącą warstwą burżuazji.
Wobec słabości tradycyjnych burżuazyjnych formacji, w trakcie rekonwersji partie socjaldemokratyczne są ciągle wzywane do przejmowania przejściowej odpowiedzialności za modernizację kapitału, przeciągają też w pole swego oddziaływania
bezprogramowe partie poststalinowskie i większość partii Zielonych, którym brak
zasobów doktrynalnych, aby oprzeć się przyśpieszonej instytucjonalizacji.
Jak to podkreślano, na przykład w deklaracji projektu „trzeciej drogi”
Blaire’a i Schrödera, w projektach na rzecz europejskiego minimum socjalnego omawianego podczas szczytu w Lizbonie czy też intryg francuskiego stowarzyszenia pracodawców wokół problemu „społecznych refundacji”, to nie jest liberalizmem bez
praw, ale nowe relacje płacowe w ramach nieznanych do tej pory form korporacyjnego liberalizmu i liberalnego populizmu. Byłoby niebezpiecznie krótkowzroczne
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sądzić, że jedyną możliwą formą populizmu w przyszłości będzie rodzaj zacofanego
suwerenizmu ludzi, takich jak Pasqua czy Villiers we Francji.
Krucjata w interesie dostających pensje akcjonariuszy, prywatnych funduszy emerytalnych (ze szkodą dla solidarności społecznej) oraz „refeudalizacji” więzi społecznych (określenie Alaina Supiota) poprzez prymat prawny indywidualnego kontraktu
(zazwyczaj jest to synonim osobistego podporządkowania w silnie nierównym, zróżnicowanym społeczeństwie) wobec stosunku będącego bezosobowym związkiem
z prawem – wszystko to wskazuje na powstanie nowego korporacyjnego powiązania
kapitału i pracowników, w którym niewielka koteria, klika zwycięzców, istnieje kosztem mas ludzi uznawanych za ofiary globalizacji. W pewnych sytuacjach tendencja
ta jest doskonale zgodna z konwulsywnymi formami narodowo-liberalnej orientacji
w stylu Rosji Putina czy populistycznego lidera austriackiej prawicy Jörga Haidera.
Z drugiej strony jest to chyba nieoperacyjne, a może i oszukańcze, aby próbować
poradzić sobie ze sprawą Haidera poprzez prostą analogię z faszystowskimi ruchami
lat trzydziestych, zamiast połączyć ją raczej ze współczesnymi i prawdopodobnie
bezprecedensowymi formami prawicowego zagrożenia. Jeśli słuszne jest uczestniczenie w mobilizacji przeciwko Haiderowi (nie zapominając jednak o samozadowoleniu niektórych z jego zamożnych zwolenników popierających Berlusconiego,
Finiego, Millona, Blanca i innych), nie powinniśmy zapominać, że Haider jest przede
wszystkim produktem trzynastoletniej koalicji między konserwatystami a socjaldemokratami, braku demokracji w Unii Europejskiej i polityki oszczędności i cięć, które pozwoliły mu dotrzeć tam, gdzie jest.
Ważne jest rozważenie pojedynczych form, które reakcyjne zagrożenia mogą
przyjąć w dzisiejszym świecie: rolę regionalizmów w rekonfiguracji Europy i małżeństwa między nacjonalizmem a neoliberalizmem. Haiderowi nie brakuje czarnego
humoru, gdy mówi: „Blair i ja przeciwko siłom konserwatyzmu”11. [Nasze dwie partie „chcą uniknąć zesztywnienia dobroczynnego państwa bez wywoływania niesprawiedliwości społecznej”. Obydwaj chcą „prawa i porządku”. Obydwaj uważają, że
„gospodarka rynkowa, pod warunkiem elastyczności, może tworzyć nowe możliwości dla osób zarabiających i firm”.
Partia Pracy, tak jak i FPÖ, ma wówczas niedogmatyczne podejście do „tej transformacji świata, w której żyjemy”, gdzie „stare kategorie lewicy i prawicy stały się
nieodpowiednie”: „Czy Blair i Partia Pracy mają rację, akceptując Porozumienia
Schengen i rygorystyczne prawodawstwo dotyczące imigracji? – pyta Haider. I odpowiada: „Jeśli Blair nie jest ekstremistą, to Haider też nie jest”. Powinniśmy dodać,
że regionalny populista Haider jest tak bardzo za NATO jak Blair, a zwolennikiem
euro nawet bardziej niż Blair !

11

„Daily Telegraph” z 22 lutego 2000 r.
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UZASADNIENIE 3.2: Pojawienie się ostatnio niepublikowanego tekstu Lukacsa
z 1926 roku w obronie Historii i świadomości klasowej w pewnym momencie unieważnia ultraheglowską interpretację Lukacsa, zgodnie z którą Partia jest ostatecznie
odkrytą formą Ducha Absolutnego. Atakowany za „subiektywizm” przez Rudasa
i Déborina podczas V Kongresu Komunistycznej Międzynarodówki, a także za zinowiewowską bolszewizację, Lukacs odrzuca argument Rudasa, zgodnie z którym
proletariat jest skazany na działanie zgodnie ze swym „bytem” i zadanie partii jest
ograniczone „do antycypacji tego rozwoju”. Dla Lukacsa specyficzna (polityczna)
rola partii wynika z faktu, że kształtowanie świadomości klasowej stale zderza się
z fenomenem fetyszyzmu i reifikacji. Jak pisze Slavoj Žižek w swoim epilogu, partia
odgrywa dla niego rolę terminu średniego w sylogizmie między historią (uniwersalne) a proletariatem (szczególne), podczas gdy dla socjaldemokracji proletariat jest
terminem średnim między historią a nauką (którego ucieleśnieniem jest kształcąca
partia), a w stalinizmie partia używa poczucia sensu historii do legitymizacji swej
dominacji nad proletariatem.

TEZA 4: Konfliktowe różnice nie rozpuszczają się
w ambiwalentnej różnorodności
Jako reakcja przeciwko redukcjonistycznemu sprowadzaniu konfliktu społecznego
do konfliktu klasowego teraz – zgodnie z postmodernistycznymi i podobnymi teoriami – wybiła godzina mnogości przestrzeni i sprzeczności. W swoich specyficznych
i nieredukowalnych osobliwościach każda jednostka jest oryginalną kombinacją wielu właściwości. Większość dyskursów postmodernizmu, podobnie jak pewne tendencje w marksizmie analitycznym, podejmuje tę antydogmatyczną krytykę w kwestii
rozwiązania sprzeczności klasowych tak daleko, że aż dochodzi do rozpuszczenia
stosunków klasowych w mrocznych wodach indywidualizmu metodologicznego.
Nie tylko przeciwstawności klasowe, ale bardziej ogólnie rzecz określając, wszelkie
różnice konfliktowe są rozmyte w tym, co Hegel już nazywał „różnorodnością bez
różnicy”: konstelacją indyferentnych osobliwości.
Z pewnością to, co przechodzi w obronie różnicy, często sprowadza się do dopuszczalnej liberalnej tolerancji, która jest konsumenckim odwróceniem homogenizacji towarów. W przeciwieństwie do tych manewrów różnicy i indywidualizmu bez
indywidualności, walka o tożsamość przeciwnie ma tendencję do zamrażania i naturalizowania różnic w rasie lub płci. Nie jest to pojęcie różnicy, które by było problematyczne (pozwala na konstruowanie strukturyzujących opozycji), ale jest już taki
naturalizm biologiczny lub absolutyzacja tożsamości. Zatem różnica jest mediacją
w budowie uniwersalności, ekstremalne rozproszenie samo uniemożliwia tworzenie
uniwersalności. Gdy ktoś zrzeka się uniwersalności – mówi Alain Badiou – tym, co
panuje, jest powszechne przerażenie.
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Ta dialektyka różnicy i uniwersalności leży w sercu trudności, z którymi często
się spotykamy, co ilustruje dyskusja i brak zrozumienia problematyki równości lub
roli ruchu homoseksualistów. W przeciwieństwie do ruchu queer, który głosi zniesienie różnic w płci z korzyścią dla niewyłącznych praktyk seksualnych, aż do stanowiska zakładającego odrzucenie wszystkich logicznie redukcyjnych praktyk kończących się trwałą afirmacją kolektywów, Jacques Bunker w swoim Adieu aux norms
przedstawia dialektykę potwierdzonej, afirmowanej różnicy, aby ustanowić relacje
sił zmagających się z opresją i pożądanym jej osłabieniem w horyzoncie konkretnej
uniwersalności.
Dyskurs queer głosi, przeciwnie, natychmiastowe wyeliminowanie różnicy. Jego
retoryka pragnienia, w której traci się logika społecznej konieczności, promuje kompulsywne pragnienie konsumpcji. Podmiot queer, żyjący w chwili tożsamości bez
historii, nie jest już homoseksualnym bojownikiem, ale zmieniającą się osobą, nieokreśloną ani płciowo, ani przez określoną rasę, ale po prostu połamanym lustrem
jego uczuć i pragnień. Nie ma w tym w najmniejszym stopniu nic dziwnego, że ten
dyskurs został ciepło powitany przez przemysł kulturalny USA, ponieważ płynność
broniona przez queerowy podmiot jest doskonale dostosowana do ciągłego przepływu przebieranek i mody. W tym samym czasie transgresja, która stanowiła kwestionowanie norm i głosiła walkę o nowe demokratyczne prawa, jest banalizowana jako
zabawowy moment konsumerskiej podmiotowości.
Paralelnie do tego, niektóre prądy sprzeciwiają się społecznej kategorii gender
z „bardziej konkretnym, specyficznym i cielesnym” określaniem płci. Głoszą one, że
przekraczają „feminizm płci” na rzecz „pluralizmu seksualnego”. Nic dziwnego, że
taki ruch pociąga za sobą jednoczesne odrzucenie marksizmu i krytycznego feminizmu. Kategorie marksistowskie byłyby skutecznym narzędziem do rozwiązywania
kwestii płci związanych bezpośrednio ze stosunkami klas i społecznym podziałem
pracy, ale aby zrozumieć „siłę seksualną” i ufundować ekonomię pragnienia inną niż
ekonomię potrzeb, konieczne byłoby wynalezienie oddzielnej teorii (zainspirowaną
biopolityką „foucaultowców”).
Jednocześnie w tym samym czasie nowa tolerancja kapitału dla towarowego rynku gejowskiego prowadzi do osłabienia idei jego organicznej wrogości wobec bezproduktywnych orientacji seksualnych. Ta idea nieusuwalnego antagonizmu między
moralnym porządkiem kapitału i homoseksualizmem pozwalała niektórym uwierzyć
w spontaniczne podważanie, obalanie porządku społecznego za pomocą prostej afirmacji różnicy: wydaje się, że wystarczy, aby homoseksualiści ogłosili, kim są, aby
byli przeciwko kapitalizmowi. Krytyka dominacji homofobicznej może zakończyć
się więc wyzwaniem autoafirmacji i jałowej naturalizacji tożsamości. Jeśli przeciwnie, charakterystyki hetero- i homoseksualizmu są kategoriami historycznymi i społecznymi, ich konfliktowe relacje z normą pociągają za sobą dialektykę różnicy i jej
przezwyciężenia wymaganą przez Jacques’a Bunkera.

72

Daniel Bensaïd

Problematyka ta, w sposób oczywisty płodna, jeśli dotyczy relacji płci lub komunikacji językowej i kulturowej, nie jest bez konsekwencji, jeśli chodzi o wyobrażenie konfliktów klasowych. Ulrich Beck widzi we współczesnym kapitalizmie paradoks „kapitalizmu bez klasy”. Lucien Séve mówi, że „jeśli z pewnością jest klasa
na jednym z biegunów konstrukcji, to niesamowitym faktem jest, że nie ma klasy na
drugim”. Proletariat pozornie został rozpuszczony w uogólnionym zrównaniu; teraz
jesteśmy zobligowani do „toczenia walki klasowej nie w imię klasy, ale dla człowieczeństwa”.
W tradycji marksistowskiej jest to banalne przypomnienie, że walka o wyzwolenie proletariatu stanowi w warunkach kapitalizmu konkretną mediację walki o uniwersalną emancypację ludzkości. Ale tutaj mamy do czynienia z teoretyczną innowacją o ciężkich konsekwencjach strategicznych dla reszty książki Lucien Séve:
kwestia wyzysku społecznego nie jest już dłużej w jego oczach istotna (logiczne
jest, że wyzysk staje się drugorzędny z szacunku do powszechnej alienacji); transformacja społeczna zostaje zredukowana do „transformacji” („dezalienacji”) już nie
nagłej, ale stałej i stopniowej; kwestia państwa zanika w momencie zdobycia władzy
(tytuł poprzedniej książki Gilles’a Martineta), „stopniowe formowanie hegemonii
prowadzącej prędzej czy później do władzy w warunkach zgody większości”, bez
przełomowych konfrontacji (od Niemiec do Portugalii, przez Hiszpanię, Chile czy
Indonezję – to jednak „zgoda większości” nigdy jak dotąd nie została uznana!). Ten
sam ton znajdujemy u Rogerie Martelliego, dla niego „najważniejsze nie jest już
przygotowanie transferu władzy z jednej grupy do drugiej, ale danie każdej jednostce
możliwość przejęcia kontroli nad indywidualnymi i społecznymi uwarunkowaniami
jej życia”. Legitymizowany bardzo antytotalitaryzmem temat indywidualnego wyzwolenia kończy się wtedy w samotnej przyjemności, w której emancypacja społeczna jest rozcieńczana.
Jeśli istnieje bezwzględna współzależność między formami ucisku a dominacją,
i nie jest to bezpośrednie mechaniczne oddziaływanie jednej szczególnej formy (dominacji klasowej) na inne, nadal pozostaje ustalenie z większą dokładnością siły tych
interakcji w określonym czasie i w ramach określonych relacji społecznych. Czy
mamy tylko do czynienia z zestawieniem miejsc i sprzeczności, które mogą prowadzić do koniunkturalnych i zmiennych koalicji interesów? W takim przypadku
jedynym wyobrażalnym zjednoczeniem byłby czysty moralny woluntaryzm. Albo
jeszcze inaczej, uniwersalna logika kapitału i fetyszyzmu towarowego oddziałuje na
wszystkie sfery życia społecznego, aż do punktu stworzenia warunków do względnego zjednoczenia walk (z czego nie wynika wszakże, że jest ona niezgodna ze swoim
czasem społecznym, sprowadzeniem sprzeczności do sprzeczności dominującej)?
Nie odrzucamy postnowoczesnych niepokojów wobec fetyszyzowania abstrakcyjnej całości, ale twierdzimy, że detotalizacja (lub dekonstrukcja) jest nierozerwalnie związana z konkretną inną totalizacją, która nie jest a priori totalnością, ale staje
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się totalnością. Ta totalizacja w procesie dzieje się poprzez artykulację doświadczeń,
ale subiektywne zjednoczenie walk może powstać z arbitralnej woli (innymi słowy –
etycznego woluntaryzmu), jeśli nie oprze się tendencyjnymu zjednoczeniu, którego
kapitał, rozumiany tutaj pod perwersyjną formą towarowej globalizacji, jest bezosobowym agentem.
TEZA 5: Polityka nie rozpuszcza się ani w etyce, ani w estetyce
Hannah Arendt obawiała się, że polityka w końcu zniknie kompletnie ze świata
nie tylko poprzez totalitarne zniesienie pluralizmu, ale także przez oddziaływanie
gospodarki towarowej, które jest jej ciemną stroną. Ten strach potwierdza fakt wejścia w erę depolityzacji, w której przestrzeń publiczna jest ściśnięta przez brutalne
siły towarzyszące ekonomicznemu horrorowi i abstrakcyjnemu moralizatorstwu. To
słabnięcie polityki i jej atrybutów (projekt, wola, zbiorowe działanie) impregnuje
żargon postnowoczesności. Poza efektami koniunktury tendencja ta tłumaczy ogólny
kryzys warunków działania politycznego jako wpływ czasowych kompresji przestrzeni. Współczesny kult postępu oznacza kulturę czasu ze szkodą przestrzeni redukowanej do roli pobocznej i uzależnionej. Jak wskazał Foucault, przestrzeń staje
się odpowiednikiem śmierci, stałej, nieruchomej, przeciwstawnej bogactwu i dialektycznej płodności żyjącego czasu. Diaboliczny obrót kapitału i poszerzenie jego
reprodukcji na całą planetę obaliły warunki jego wyceny. To jest to zjawisko, które
wyraża uczucie tak intensywne przez 20 lat, poczucie redukcji czasu trwania chwili
i zaniku miejsca w przestrzeni. Jeśli estetyzacja polityki jest nieodłączną powracającą tendencją dla kryzysów demokracji, to zamiłowanie do lokalności, poszukiwanie
źródeł, przesadne zdobnictwo, pielęgnowanie autentyczności niewątpliwie ujawniają
powstały w wyniku zakłopotania zawrót głowy potwierdzający bezsilność polityki
wobec warunków, które stały się niepewne.
Ta polityka jest w pierwszym przybliżeniu pojmowana jako sztuka pasterza lub
tkacza, implikuje ona skalę przestrzeni i czasu, w których jest miasto (z jego miejscem publicznym i rytmem wybierania mandatów). „Obywatelstwo” mówi się znacznie częściej niż „miasto”, a obywatel staje się niedostępny w ogólnym nieładzie skal
i rytmów. Niemniej żyjemy nadal „w okresie, w którym są miasta i gdzie pojawia się
problem polityczny, ponieważ należymy do takiej kosmicznej epoki, podczas której świat jest prowadzony do jego szczęścia”. Polityka pozostaje jako nieprzyzwoita
sztuka czasu trwania i miejsca, wyznaczania i przekraczania linii tego, co możliwe
w świecie bez bogów.
WNIOSEK 5.1: Historia nie rozpuszcza się w rozproszonym czasie bez jutra

Postmodernistyczne odrzucenie wielkiej narracji nie oznacza jedynie słusznej krytyki iluzji postępów związanych z despotyzmem instrumentalnego rozumu. Oznacza to także dekonstrukcję historyczności i kult tego, co bezpośrednie, efemeryczne,
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odrzucone, gdzie projekty średniookresowe nie znajdą już miejsca. W sprzężeniu
z rozregulowanym czasem społecznym czasowość polityczna jest właśnie tym, co
pośredniczy między momentem ucieczki a nieosiągalną wiecznością. Wymaga to
teraz bardziej mobilnej skali czasu trwania i decyzji.
WNIOSEK 5.2: Miejsce i strony nie są rozproszone w przerażającej ciszy
nieskończonej przestrzeni

Uprzywilejowanie geograficznej mobilności kapitału (pieniądza i surowców) w porównaniu do względnej lub bardzo warunkowej mobilności pracy wydaje się być
obecną formą nierównego rozwoju, która umożliwia transfer wartości dodatkowej
w epoce imperializmu absolutnego: nierównomierny rozwój doczesności dopełnia
ją i usuwa z przestrzeni. Konsekwentnie także mobilny rozmiar terytoriów, znaczenie nabywane przez kontrolę przepływów, schemat porządku światowego wspierany
przez mozaikę słabych, pomocniczych państw podporządkowanych suwerenności
surowcowej.
Działania zbiorowe są organizowane w przestrzeni: spotkanie, zgromadzenie,
rozprawa i demonstracja. Ich moc jest używana w miejscach, a sama nazwa wydarzenia jest wiązana z datami (październik, 14 lipca, 26 lipca) i miejscami (Communa, Piotrogród, Turyn, Barcelona, Hamburg…), jak podkreślał Henri Lefebvre,
tylko walka klas ma zdolność powodowania różnic przestrzennych nieskracalnych
do pojedynczej logiki ekonomicznej.
WNIOSEK 5.3: Strategiczna okazja nie jest rozwiązana w ekonomicznej potrzebie

Polityczne wyczucie momentu, szansy, rozwidlenia (biuryfikacji) otwartego na nadzieję stanowi istotę strategii; to z możliwego, co jest nieredukowalne do konieczności; nie w znaczeniu arbitralnego, abstrakcyjnego, woluntarystycznej możliwości,
możliwości, gdzie wszystko byłoby możliwe; lecz możliwości zdeterminowanej
przez władzę, w której odpowiedni moment wyrasta jako sprzyjający decyzji dostosowanej do projektu, obiektywnej na tyle, aby cel został osiągnięty. Na koniec wyczuć na podstawie koniunktury odpowiedź możliwą do zastosowania w konkretnej
sytuacji.
WNIOSEK 5.4: Obiekt nie niknie w ruchu, zdarzenie w tym procesie

Postmodernistyczny żargon chętnie godzi się na smak wydarzenia bez historii, happening bez przeszłości i przyszłości, także smak płynności bez kryzysu, kontynuacji bez zerwania, ruchu bez celu. Stalinowski slang rezygnacji, rozpad przyszłości
kończy się logicznie na poziomie zero strategii: żyć chwilą bez radości, bez więzi!
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Ideologowie rozczarowującego jutra są przeto usatysfakcjonowani tym, że głoszą
kazania o „komunizmie, którego już nie ma”, robią z niego „stopniowy, stały ruch,
zawsze niedokończony, obejmujący momenty starć i pęknięć”. Opowiadają się za
„nową koncepcją rewolucji”, „rewolucyjnym procesem bez rewolucji, ewolucyjną
rewolucją”, a jeszcze bardziej za tym, aby „bezzwłocznie pójść dalej”, w kierunku
ekstraczasowej doraźności12. Potwierdzając, że „rewolucja nie jest już taka, jak była,
od kiedy nie ma już ani jednej chwili, gdzie ewolucja mogłaby się skrystalizować”,
„nie ma już więcej wielkiego skoku, wielkiego upadku ani decydującego progu”13.
Z pewnością nie ma już pojedynczego rewolucyjnego momentu, cudownej epifanii historii, ale są momenty decyzji i krytycznych progów. Przezwyciężenie zerwania
w kontynuacji to logiczny odpowiednik reprezentacji siły mogącej sobie dać radę
z indywidualną dezalienacją: „stopniowe tworzenie hegemonii, która prowadzi prędzej czy później do władzy w warunkach zgody większości” – mówi Lucien Sève. To
„prędzej czy później”, które definiuje politykę poza czasem, wydaje się co najmniej
nieroztropne w świetle stulecia i jego testów (Hiszpania, Chile, Indonezja, Portugalia). Przede wszystkim ignoruje okrutne koło fetyszyzmu i utowarowienia, warunki
reprodukcji dominacji.
WNIOSEK 5.5: Walka polityczna nie zostaje rozwiązana w logice ruchu
społecznego

Pomiędzy walkami społecznymi i politycznymi nie ma ani chińskich murów, ani
wodoszczelnych przegród. Polityka powstaje i jest wymyślona wewnątrz społeczeństwa, w oporze wobec ucisku, w ogłoszeniu nowych praw, które przemieniają ofiary
w aktywne przedmioty. Niemniej istnienie państwa jako odrębnej instytucji, równocześnie fałszywego wcielenia ogólnego interesu i gwaranta istnienia przestrzeni
publicznej, która jest nieredukowalna do prywatnych apetytów, tworzy szczególne
pole polityczne, szczególny związek sił, język konfliktu, w którym społeczne antagonizmy są akcentowane w grze przemieszczeń i kondensacji, opozycji i sojuszy.
W konsekwencji walka klasowa jest wyrażana w sposób zapośredniczony w formie
walki politycznej między partiami.
Wszystko jest polityczne? Bez wątpienia, ale tylko do pewnego stopnia i do pewnego punktu. W „ostatniej instancji”, jeśli chcesz i na różne sposoby.
Między partiami i ruchami społecznymi, ponad prosty podział pracy, funkcjonują
dialektyka, wzajemność i komplementarność. Podporządkowanie ruchów społecznych partiom oznaczałoby statyzcję (upaństwowienie) tego, co społeczne.

12

L. Séve, Commencer…

13

R. Martelli, Le communisme…
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Odwrotnie, polityka w służbie społecznej szybko doprowadziłaby do lobbingu,
korporacyjności, streszczenia konkretnych interesów bez ogólnej woli. Ponieważ
dialektyka emancypacji nie jest długą i spokojną rzeką: ludowe aspiracje i oczekiwania są zróżnicowane i sprzeczne, często dzielone między konieczność wolności
i popyt na bezpieczeństwo. Specyficzna funkcja polityki polega na ich artykulacji
i łączeniu.
UZASADNIENIE 5.5: Zygmunt Bauman badał zdolność ruchów społecznych do
udzielania odpowiedzi na kryzys polityki. W komentarzach poświęconych zanikowi
możliwości charakterystycznych autentycznych wyborów politycznych oraz temu,
że nastąpiła dezorganizacja klasowej alternatywy, tłumaczy taką skłonność (w krajach anglo-saksońskich) tendencją do tworzenia tęczowych platform, koalicji rozumianych jako niespójne kolaże sloganów, które próbują złapać wszystkich, także
i tych, których wybory określają badania opinii publicznej.
Podkreślał sposób, w jaki ruchy społeczne podlegają efektom postmodernizmu:
ograniczona żywotność, słaba ciągłość, tymczasowe agregaty osób jednoczących
się ponownie w wyniku unikalnej trudności i rozproszonych ponownie, gdy tylko
problem się rozwiązuje. To nie wina programów i liderów – mówi Bauman: ta niezgodność i nieciągłość odzwierciedla raczej nie zbiorczy czy integralny charakter
cierpienia i niedoboru w tych rozregulowanych czasach. Ruchy społeczne mają słabą zdolność do żądania wielkich przemian i stawiania wielkich pytań. Są ubogimi
namiastkami swoich poprzedników – masowych partii politycznych. Ta impotencka
fragmentacja jest wiernym odzwierciedleniem utraty suwerenności państwa zredukowanego do posterunku policji na środku leseferyzmu towarowego14.
Žižek widzi w rozproszeniu nowych ruchów społecznych proliferację nowych
podmiotów w polu powstałej rezygnacji, konsekwencję porażek ostatniego stulecia.
Ten powrót do państw, majątków i ciał może być logiczną konsekwencją detotalizacji
i przyćmienia świadomości klasowej. Odrzucenie polityki odpowiada na polityczne
ograniczenie społeczeństwa dokonane przez „filozofię polityczną” ostatniej dekady.
Jednak podobny gest, który próbuje przeciągnąć granicę między polityką a niepolityką i usunąć niektóre obszary (poczynając od gospodarki) z polityki, jest „gestem
politycznym par excellence”.
Dla Laclau emancypacja będzie w jakiś sposób skażona przez władzę, tak że jej
pełna realizacja oznaczałaby całkowite wygaśnięcie wolności. Kryzys lewicy byłby więc rezultatem podwójnego końca dla przedstawień przyszłości: w formie bankructwa biurokratycznego komunizmu i bankructwa keynesowskiego reformizmu.
Jeśli możliwy renesans implikuje „odbudowę nowej wyobraźni społecznej”, recepta

14

Letter from Zigmunt Bauman to Dennis Smith, w: D. Smith, Zigmunt Bauman, Prophet of
Postmodernity, Cambridge 1999.
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pozostaje bardzo niejasna, ponieważ Laclau nie napotyka jakiejkolwiek radykalnej
alternatywy.
W kontrowersji, która przeciwstawia ich sobie, Žižek upiera się w obliczu nowej
centrolewicy, aby „utrzymywać otwartą utopijną przestrzeń globalnej alternatywy,
nawet jeśli przestrzeń ta musi pozostać pusta podczas oczekiwania na swoją treść”.
W efekcie lewica musi wybrać między rezygnacją a odrzuceniem liberalnego szantażu, zgodnie z którym każda perspektywa radykalnej zmiany musiałaby doprowadzić
do nowej totalitarnej katastrofy.
Laclau nie zrezygnuje z perspektywy zjednoczenia. Wręcz przeciwnie, w radykalnym rozproszeniu ruchów, które czyni nie do pomyślenia ich artykulację, widzi tę
samą klęskę postmodernizmu.
Pozbawione liderów, siatkowate, zdecentrowane ruchy społeczne, przez klęskę
przyparte do muru, zmuszone do poniżającej internalizacji dominującego dyskursu?
Ale także przesunięcie ruchu społecznego w różnych zakresach reprodukcji społecznej, mnożenie przestrzeni oporu, afirmacja jego względnej autonomii i własnej czasowości.
Wszystko to nie jest negatywne, jeśli wykracza poza prostą fragmentację i myśli
o artykulacji. Jeśli nie zostanie to zrobione, nie ma innego wyjścia niż rozproszony
lobbing (bardzo podobny do podporządkowania jako efektu dominacji nad zdominowanym, zob. Kouvelakis) lub autorytarne zjednoczenie za pomocą słowa pana lub
awangardy naukowej, która chce redukować uniwersalność polityczną do uniwersalizacji naukowej (nowy awatar „naukowego socjalizmu”) czy też awangardy etycznej, która mogłaby zredukować uniwersalności do imperatywu kategorycznego.
W każdym razie bez zbliżania się do procesu konkretnej uniwersalizacji poprzez
rozszerzenie obszaru walki i jej zjednoczenia politycznego. W tej perspektywie nie
ma innej drogi niż powrót do tematu uniwersalizacji, samego kapitału i wielorakich
skutków dominacji produkowanych przez reifikację towarową.
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Wojciech Jaruzelski (1923–2014), gdy był u władzy i czuł poparcie ponad 2 milionów członków Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz polskiej armii i zagranicznych sojuszników, kadr kierowniczych administracji państwowej i gospodarczej,
przedstawiał się jako silny, mocny człowiek. Zapewne dlatego w najgorętszym politycznie okresie udało mu się skupić w swoim ręku ogromną władzę, został I sekretarzem Komitetu Centralnego PZPR i premierem, a na odchodne jeszcze prezydentem.
W celu utrwalenia swego wizerunku wykorzystywał nawet znane z historii rewolucyjnego ruchu robotniczego sformułowania i powiedzenia. Na VII Plenum KC PZPR
24 lutego 1982 roku, przywołując słynne z wojny domowej w Hiszpanii hasło republikanów no pasaran, stwierdził między innymi:
Mówiliśmy jasno i bez niedomówień: kontrrewolucja nie przejdzie. Dotrzymaliśmy słowa. Kontrrewolucja nie przeszła. Nadzieje na odwrócenie wydarzeń
w Polsce są niebezpiecznym złudzeniem, są groźną pomyłką. Biegu historii cof-
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nąć się nie da. Wiosna nie będzie ani „nasza”, ani „wasza” – będzie po prostu
polska i socjalistyczna1.

Zaś w przemówieniu z 25 stycznia 1984 roku, gdy dość powszechne były głosy,
że Polska może stać się czynnikiem rozsadzającym wspólnotę socjalistyczną i zmienić układ sił w skali światowej, Jaruzelski mówił: „Polska nie będzie nigdy «koniem
trojańskim», lecz mocnym i niezawodnym ogniwem socjalistycznej wspólnoty”2.
W latach osiemdziesiątych starał się rozwiewać wszelkie wątpliwości co do swojej
ideowości, zaangażowania i siły wewnętrznej. Prezentował siebie jako egzekutora
wyroków historii. Z optymizmem mówił: „Jak by ciężko było – czas pracuje na naszą korzyć. Historia wydała wyrok, jesteśmy jego egzekutorami. Przyznaje on socjalizmowi historyczne zwycięstwo”3. Zaś usprawiedliwiając wprowadzenie stanu
wojennego, powiedział:
Tak, jak nie ma odwrotu od socjalizmu, tak nie ma powrotu do błędnych metod
i praktyk sprzed sierpnia 1980 roku. Podjęte dziś kroki służą zachowaniu podstawowych przesłanek socjalistycznej odnowy. Wszystkie doniosłe reformy będą
kontynuowane w warunkach ładu, rzeczowej dyskusji i dyscypliny. Odnosi się to
również do reformy gospodarczej4.

Jaruzelski, gdy kierował państwem, wielokrotnie odrzucał oskarżenia, że stan wojenny nie był suwerenną polską decyzją, że został wymuszony przez ZSRR: „odrzucamy insynuacje, jakoby decyzja o stanie wojennym była nam narzucona, inspirowana. […] Prawda jest taka, że była to decyzja własna, podjęta na podstawie własnych
ocen, realizowana własnymi siłami”5. Uważał nawet, że stan wojenny pokrzyżował
plany imperializmu amerykańskiego w destabilizacji całej wspólnoty socjalistycznej.

Zmiana kryteriów odpowiedzialności i osamotnienie
Jaruzelski w zupełnie inny sposób bronił swych działań w końcówce „realnego socjalizmu” i po jego upadku. Wpłynęły zapewne na to między innymi odmienne warunki
społeczno-polityczne. Realizowana reforma gospodarcza i osłabienie PZPR zniosły
1

Referat Biura Politycznego na VII Plenum KC PZPR wygłoszony 24 Lutego 1982 r., w: W. Jaruzelski, Przemówienia 1981–1982, Warszawa 1983, s. 266.

2

Przemówienie na III Krajowej Naradzie Aktywu Robotniczego ZSMP, w: W. Jaruzelski, Przemówienia 1984, Warszawa 1985, s. 48.

3

Przemówienie na zakończenie obrad Krajowej Konferencji Delegatów PZPR wygłoszone 18
marca 1984 r., ibidem, s. 126.

4

Przemówienie radiowe i telewizyjne wygłoszone 13 grudnia 1981 r., ibidem, s. 219.

5

Przemówienie na posiedzeniu Sejmu PRL wygłoszone 25 stycznia 1982 r., ibidem, s. 231.
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systemowe ograniczenia dla jawnego głoszenia zachwytu dla stosunków kapitalistycznych oficjalnie nazywanych rynkowymi. Powstałe po rozwiązaniu PZPR – Socjaldemokracja Rzeczpospolitej Polskiej, a następnie Sojusz Lewicy Demokratycznej – były już tylko cieniem swojej poprzedniczki, nie posiadały rozległych wpływów ani komórek w zakładach przemysłowych. Interesy klasy robotniczej nie były
już nawet wzmiankowane, bo znaczna jej część poparła Niezależny Samorządny
Związek Zawodowy „Solidarność”, a następnie została zmarginalizowana w wyniku neoliberalnych reform. W rezultacie Jaruzelski pozostał osamotniony, otoczony
niewielką grupą dawnych swoich współpracowników oraz zdezorientowanych zwolenników socjalizmu, którzy w stanie wojennym widzieli dramatyczną próbę jego
obrony, a nie zdawali sobie sprawy z rzeczywistej jego roli w historii.
Istnieje kilka związanych ze sobą aspektów osamotnienia Jaruzelskiego. Po
pierwsze, Jaruzelski należał do uprzywilejowanej warstwy zarządzającej wszystkimi
dziedzinami życia społecznego, która była względnie wyizolowana społecznie i postrzegana jako wroga, wykorzystująca większość społeczeństwa, klasa społeczna. Po
drugie, należał do partii, która straciła zaufanie większości klasy robotniczej, której
deklarowała przez wiele wcześniejszych lat swą służbę. Po trzecie, Jaruzelski czuł
się osamotniony w partii, którą kierował i nie pomagali mu w przełamywaniu tego
stanu liczni generałowie obsadzeni na funkcjach partyjnych, którzy też nie czuli się
w partii najlepiej. Po czwarte, ze względu na cechy swego charakteru miał trudności
w nawiązywaniu kontaktów z poszczególnymi ludźmi i nie posiadał przyjaciół.
Osamotnienie Jaruzelskiego mogło mieć jeszcze inny charakter, niż się powszechnie sądzi, mógł on bowiem być zamieszany w rozwój protestów społecznych
w 1980 roku. Wojskowe służby specjalne z pewnością nie pozostawały obojętne wobec tych wydarzeń, o czym świadczy między innymi wwiezienie wojskową motorówką Lecha Wałęsy na teren Stoczni Gdańskiej latem 1980 roku. Dziwnym trafem
przy powszechnych oskarżeniach władz partyjno-państwowych o nadużycia, wojsko
i Kościół przez cały ciąg wydarzeń pozostawały poza jakąkolwiek krytyką ze strony
strajkujących, chociaż skala absurdów w armii zawsze była ogromna, a na przykład
o pedofilii wówczas spotykanej wśród księży zaczęto mówić publicznie dopiero dwa
dziesięciolecia później.

Jaruzelski „obrońcą socjalizmu”
W potocznym rozumieniu Jaruzelski uważany jest za komunistę i zdecydowanego
obrońcę socjalizmu. Kluczową kwestią dla oceny jego postawy i działań pozostaje uzmysłowienie sobie tego, jak mógł on rozumieć pojęcie „socjalizm”. Zapewne
jego ówczesne rozumienie socjalizmu ograniczało się do wskazania ogólnych prawidłowości jego budowy. Jako ogólne prawidłowości wymieniano: kierowniczą rolę
partii marksistowsko-leninowskiej, dyktaturę proletariatu, nacjonalizację wielkich
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i średnich zakładów przemysłowych i banków, uspołecznienie rolnictwa i rzemiosła, sojusz robotniczo-chłopski i internacjonalizm proletariacki. Nie zajmowano się
szerzej kwestią realnego i formalnego uspołecznienia oraz wpływem stosunków towarowo-pieniężnych na stosunki własności i sprzecznościami w łonie gospodarki
uspołecznionej. O zamieszaniu ideologicznym może świadczyć między innymi to,
że prawo podziału dóbr „według pracy” powszechnie przedstawiano jako „prawo socjalistyczne”, podczas gdy klasycy marksizmu określali je jako „prawo burżuazyjne”.
Kiedy dobrodziejstwa z budowy nowego ustroju okazały się niejednakowo odczuwane przez poszczególne grupy społeczne, wysunięto program budowy „rozwiniętego
społeczeństwa socjalistycznego”, który przechodził do porządku dziennego nad istniejącymi sprzecznościami ustrojowymi.
Nie jest znana żadna wypowiedź Jaruzelskiego przeciwko budowie „rozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego” w Polsce. Koncepcja ta, odchodząc od klasowej analizy struktury społecznej, negując potrzebę dyktatury proletariatu, lansowała
ideę państwa ogólnonarodowego (ogólnoludowego), a zatem przechodziła do porządku nad przywilejami warstwy zarządzającej i koniecznością ich każdorazowej
społecznej akceptacji na poszczególnych etapach rozwoju społecznego. Jaruzelski
podzielał zapewne dominujące wówczas eklektyczne poglądy w tej sprawie, że można budować rozwinięty socjalizm nawet wówczas, gdy w niektórych dziedzinach
nie były zrealizowane zadania okresu przejściowego od kapitalizmu do socjalizmu,
o czym świadczą wydawnictwa książkowe Ministerstwa Obrony Narodowej z tego
okresu. W przeprowadzonej nacjonalizacji wielkich i średnich zakładów przemysłowych nie widział jedynie formalnego charakteru uspołecznienia środków produkcji.
Tymczasem w przeciwieństwie do formalnego, rzeczywiste uspołecznienie środków
produkcji gwarantuje dalszy rozwój i nieodwracalność procesu budowy socjalizmu
i komunizmu (a zatem niemożliwość prywatyzacji czy reprywatyzacji). W tej sprawie Jaruzelski był wewnętrznie „sprzeczny”: z jednej strony uważał, że zwycięstwo
socjalizmu oznaczało wykonanie „wyroku” na kapitalizmie i własności prywatnej,
a z drugiej strony postulował dokonanie „reformy socjalizmu”, która miała polegać
na radykalnej reformie gospodarczej podważającej rolę planu centralnego i zwiększającej siłę „układu prywatnego”, wprowadzała konkurencyjność na rynku, otwierała drogę do systemu władzy dla kadr z innych „układów politycznych”. Natomiast
gdy znikły systemowe ograniczenia do głoszenia poglądów wychwalających rozwiązania zaczerpnięte z kapitalizmu, co jak na zadeklarowanego komunistę było dziwne,
o komunizmie powiedział, że stanowi on „szlachetną, piękną ideę, która w warunkach historycznych, w jakich żyjemy, jest ideą utopijną”6.
Skoro Jaruzelski nie bronił nawet formalnie rozumianego socjalizmu, a domagał
się jego „reform” w istocie na rzecz stosunków burżuazyjnych, a ponadto komunizm
6

W. Jaruzelski, w: Koniec epoki. Wywiady Maksymiliana Berezowskiego, Warszawa 1991, s. 10.
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uważał za utopię, to powstają pytania: Jakie stosunki panowały w Polsce w latach
osiemdziesiątych XX wieku i jaka była ich ustrojowa istota? Jakich stosunków i jakiego ustroju w istocie bronił Jaruzelski?
Uspołecznienie własności (nacjonalizacja) w okresie „realnego socjalizmu” zarówno w Polsce, jak i w innych krajach deklarujących budowę socjalizmu miało
jedynie charakter formalny, ponieważ nakładało się na odziedziczony po kapitalizmie społeczny podział pracy, a zatem zawierało potencjalną możliwość reprywatyzacji. Można było tego uniknąć w wyniku walki klas i aktywnej roli tak zwanego
czynnika subiektywnego, zachowania jedności i hegemonii klasy robotniczej, pracy
politycznej i agitacji. Ale partie „komunistyczne” w krajach „realnego socjalizmu”
nie chciały i nie były już w stanie tego zrobić ze względu na daleko posunięty stopień wewnętrznego rozkładu po 1956 roku. Po upadku „realnego socjalizmu” atak na
własność uspołecznioną (znacjonalizowaną) przypuściło również państwo, podważając znaczenie planu centralnego, który był między innymi wyrazem pewnego faktycznego uspołecznienia własności, a także wzywając do tworzenia „klasy średniej”
i powszechnej prywatyzacji oraz paraliżując walkę wymiaru sprawiedliwości z przestępczością gospodarczą, aby dodatkowo wesprzeć procesy prywatyzacji własności
i akumulacji pierwotnej kapitału.
Występowanie w „realnym socjalizmie” sprzeczności pomiędzy formalnym i realnym uspołecznieniem było nieuchronne, ale rozwijało się ono w sposób żywiołowy.
Otworzyło to drogę do przekształcania własności społecznej najpierw w grupową
własność załóg poszczególnych fabryk, a następnie poszczególnych osób prywatnych lub zagranicznych korporacji.
Formalny charakter uspołecznienia własności w wyniku nacjonalizacji w „realnym socjalizmie” sprawił, że powstały w ówczesnych warunkach ustrój miał więcej
cech kapitalizmu państwowego niż „komunizmu”. O klęsce „realnego socjalizmu”
nie przesądziło więc powstanie „Solidarności” czy imperialistyczny spisek i dywersja, błędy kierownictwa partii, czy jej I sekretarza, lecz sprzeczności w ramach własności społecznej, konflikty interesów, prywatyzowanie własności ogólnospołecznej
przez poszczególne kolektywy pracownicze i osoby. „Formalna własność społeczna
została zniszczona przez realne procesy prywatyzacyjne w jej własnych ramach”7.
Wszyscy ci, którzy świadomie lub nieświadomie dążyli do prywatyzacji i reprywatyzacji gospodarki w ramach tak zwanej transformacji ustrojowej, mitologizowali
swoje cele i podnosili niczym zasłonę dymną kwestie „wolności” politycznej i gospodarczej, „demokracji”, walki z „biurokracją” czy „sprawiedliwości” historycznej.
W rezultacie powstała kuriozalna sytuacja – zaczął funkcjonować ruch antykomunistyczny bez swego głównego wroga – komunizmu, który nadal nie istniał realnie,
lecz jedynie jako krążące widmo…
7
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Zdaniem Stanisława Kozyr-Kowalskiego (1936–2004) własność środków produkcji nie musi bowiem opierać się na bezpośrednim kontakcie właściciela z obiektem swej własności. Może ona być zapośredniczona poprzez własność pieniądza8.
Doświadczenie „realnego socjalizmu” wskazało, że konieczne było takie ukształtowanie różnic płac i dochodów, aby nie mogły one ulegać swoistej akumulacji pierwotnej i przekształceniu w kapitał, gdyż był to jeden z czynników, który podważył
efekty formalnoprawnej nacjonalizacji i przekreślił możliwość budowy socjalizmu
(komunizmu). Ulgi podatkowe dla zamożnych warstw społeczeństwa wprowadzane
przez rządy neoliberalne przyczyniają się do wzrostu długu publicznego i dalszej
prywatyzacji gospodarki oraz koncentracji własności prywatnej.
Polska była specyficznym krajem, w którym proces nawet formalnie rozumianego socjalizmu był najmniej, w porównaniu z innymi państwami „bloku wschodniego”, zaawansowany, co dodatkowo zaostrzało wszystkie sprzeczności społeczne
i nie przypadkiem Polska stała się najsłabszym ogniwem wspólnoty i pierwszym
państwem, w którym otwarcie proklamowano kapitalistyczną transformację.
W Polsce, podobnie, jak i w innych państwach „realnego socjalizmu”, jeśli
uwzględnimy realne procesy, panował w rzeczywistości ustrój bliższy kapitalizmowi państwowemu, w którym dominującą pozycję zajmowała uprzywilejowana
warstwa zarządzająca wszystkimi dziedzinami życia społecznego, która w istocie
stanowiła wrogą większości społeczeństwa odrębną, wyzyskującą klasę społeczną.
Uprzywilejowanie tej warstwy polegało nie tylko na wyższych płacach i łatwiejszym dostępie do funduszy spożycia zbiorowego, ale na zmonopolizowaniu procesu
podejmowania decyzji i decydowaniu o kierunku realizowanej polityki i jej skutkach. Nie można warstwy tej utożsamiać z biurokracją, czyli ogółem pracowników
biurowych (umysłowych), stanowi ona bowiem co najwyżej jej górną część, świadomą swej odrębności.
Stanu wojennego nie można zatem rozpatrywać jako działania mającego na celu
obronę socjalizmu i komunizmu, bo budowa ich została praktycznie poniechana już
w 1956 roku, a to oznaczało w praktyce rozwój i umacnianie stosunków burżuazyjnych. Budowa socjalizmu i komunizmu mogła zatem być dopiero zadaniem przyszłości, a nie przedmiotem obrony w 1981 roku. Przedmiotem obrony był więc raczej
ówczesny kapitalizm państwowy, który niebezpiecznie szybko i żywiołowo zaczął
przekształcać się w kapitalizm wolnokonkurencyjny z dominującymi interesami
niejednolitej jeszcze wówczas uprzywilejowanej warstwy zarządzającej. Warstwa ta
w 1980 roku, przy ówczesnym stanie antykapitalistycznych nastrojów społecznych,
nie mogła jeszcze otwarcie przekształcić się w zwartą klasę prywatnych właścicieli
przedsiębiorstw państwowych i spółdzielczych. Do tego zadania intensywnie przy-

8

S. Kozyr-Kowalski, Klasy i stany. Max Weber a współczesne teorie stratyfikacji społecznej,
Warszawa 1979, s. 88–89.
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gotowywała się przez całe lata osiemdziesiąte, by dopiero w 1989 roku wystąpić
wspólnym frontem z solidarnościowymi elitami stanowiącymi wcześniej formalnie
antyustrojową opozycję – w rzeczywistości była opozycją nie wobec socjalizmu
i komunizmu, ale wobec kapitalizmu państwowego. Jaruzelski, obiektywnie rzecz
biorąc, patronował tym procesom, ale początkowa ich żywiołowość i szybkość wywołała przerażenie całej jego ekipy i zmusiła ją do wprowadzenia stanu wojennego.
Sam Jaruzelski przyznał:
Do roku 1988–1989 byłem przekonany, żyłem w tym przekonaniu, że w Polsce
utrzyma się socjalizm, że będzie zmodernizowany, zmieniony, ulepszony, zdemokratyzowany, dostosowany do nowych czasów. Ja tego układu broniłem. I dopiero
gdy zobaczyłem, że obronić się nie da, ustąpiłem. Dzisiaj można powiedzieć, że
błądziłem. Ale nie zabłądziłem. Powiem więcej – nieskromnie – przyczyniłem się
do zmiany ustroju9.

Jeśli więc w styczniu 1989 roku szantażował Komitet Centralny PZPR, przekonany był już o konieczności upadku „socjalizmu” (a właściwie kapitalizmu państwowego) w Polsce, świadomie więc torował drogę wolnokonkurencyjnemu kapitalizmowi.

Obrona decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego
Nie przypadkiem po odsunięciu od władzy Jaruzelski najwięcej uwagi poświęcił
obronie decyzji z 13 grudnia 1981 roku o wprowadzeniu stanu wojennego, gdyż
wywołał on nie tylko przerażenie prawicy społecznej, ale i największe zamieszanie
w środowiskach tak zwanej lewicy społecznej, co nie omieszkał wykorzystać w swoich celach. W oczach środowisk antykomunistycznych Jaruzelski z armią wysuwał
się na czoło obrońców „socjalizmu”. Ale należy zarazem dostrzec, że wprowadzając
stan wojenny, sparaliżował on jednocześnie możliwość walki o niego innymi metodami ideowo-politycznymi. Po latach od ogłoszenia stanu wojennego nie uzasadniał
go już ani koniecznością obrony socjalizmu jak niepodległości, ani koniecznością
obrony interesów klasy robotniczej, ani koniecznością realizacji zadań rewolucji czy
budową komunizmu, lecz koniecznością ochrony porządku publicznego i racji stanu,
koniecznością kontynuacji reform oraz przeciwstawienia się groźbie wojny domowej
czy militarnej interwencji z zewnątrz.
Jeśli stan wojenny uchronił kraj od wojny domowej, to powstaje pytanie: Między
kim a kim miała się ta wojna domowa toczyć? Czy między garstką świadomych
marksistów, ale pozbawionych bazy społecznej, a resztą społeczeństwa popierającą
NSZZ „Solidarność”? Raczej nie, gdyż nawet marksiści nie sformułowali wówczas
9
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programu walki o socjalizm – ich wypowiedzi ograniczały się do krytyki ustępstw
władz i obrony status quo, czyli faktycznie ówczesnego kapitalizmu państwowego.
Ale stan wojenny był wprowadzony między innymi po to, aby sparaliżować możliwości ich działania.
Wojna domowa w ówczesnym stanie stosunków społecznych mogła się toczyć
bardziej między władzą i uprzywilejowaną warstwą społeczną oraz jej klientelą
stanowiącą jej rzeczywistą bazę a masami klasy robotniczej zrzeszonymi głównie
w związkach zawodowych. W związku z tym dziś warto nieco inaczej spojrzeć na
porozumienia gdańskie, z których treści oficjalnie nie wycofała się ani strona związkowa, ani rządowa. Porozumienia gdańskie gwarantowały klasie robotniczej między
innymi: wolność zrzeszania się w związkach zawodowych oraz dostęp do środków
masowego przekazu i wolność słowa, automatyczną indeksację płac stosownie do
wzrostu cen i spadku wartości pieniądza, przejście na emeryturę kobiet w wieku 50
lat (lub po 30 latach pracy) i mężczyzn w wieku 55 lat (lub po przepracowaniu 35 lat),
poprawę funkcjonowania służby zdrowia i zagwarantowanie pełnej opieki medycznej,
zwiększenie liczby miejsc dla dzieci w przedszkolach i żłobkach, urlop macierzyński
płatny przez 3 lata, płacenie za strajki jak za urlopy. Warto pamiętać o nich w sytuacji, kiedy ugrupowania wywodzące się z pierwszej „Solidarności” wiek emerytalny
podniosły przed kilku laty do 67 lat dla mężczyzn i kobiet oraz gdy sprywatyzowano zdecydowaną większość zakładów przemysłowych, spółdzielnie, PGR-y, część
usług medycznych, a dostęp do środków masowego przekazu ograniczono poprzez
ich prywatyzację i sprzedaż kapitałowi międzynarodowemu. Nie było wśród tych
postulatów żadnego o prywatyzacji zakładów państwowych, a w Sali BHP w Stoczni
Gdańskiej, w której podpisywano porozumienie, wisiało hasło: Socjalizm – tak, wypaczenia – nie! Tylko takie wstrząsające wydarzenie, jak stan wojenny i zlikwidowanie tak zwanej pierwszej „Solidarności”, mogły przekreślić te żądania i pozwolić
warstwie zarządzającej zachować jej przywileje i pozycję w społeczeństwie. W „drugiej Solidarności” znalazło się zaledwie 10% członków z „pierwszej Solidarności”.
Związki zawodowe dodatkowo stopniały i utraciły w procesie kapitalistycznej transformacji znaczenie, jakie wywalczyły sobie wcześniej w strajkach lat 1980–1981.
We wspomnieniach Jaruzelskiego i jego współpracowników pojawiło się nawet
stwierdzenie, że wprowadzenie stanu wojennego było trudną dla niego osobiście
decyzją i że miał przygotowany pistolet, żeby popełnić samobójstwo w razie wkroczenia Rosjan do Polski. Z wpisu w pamiętniku Mieczysława F. Rakowskiego pod
datą 11 listopada 1981 roku wynika, że również od niego oczekiwał tego samego10.
10

M.F. Rakowski, Dzienniki 1981–1983, Warszawa 2004, s. 97. Obawa przed interwencją
ZSRR i poniesieniem odpowiedzialności pełniła w ekipie Jaruzelskiego rolę ideologicznego
lepiszcza ekipy. Rakowski w swoich dziennikach politycznych, pod datą 16 lutego 1981 r.,
po wygłoszeniu exposé przez W. Jaruzelskiego, pisał: „Zapomniałem odnotować fragment
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Jeśli wyznanie Jaruzelskiego o gotowości odebrania sobie życia było prawdziwe, to
pozostaje pytanie: Dlaczego właściwie chciał popełnić samobójstwo? Czy dlatego,
że bezskutecznie bronił socjalizmu (tak jak go rozumiał, a właściwie nie utrzymał
status quo kapitalizmu państwowego przewrotnie tylko nazywanego wówczas socjalizmem), czy dlatego, że świadomie przyczynił się do rozmontowania fundamentów
do jego budowy i bał się poniesienia za to konsekwencji? Można z dużym prawdopodobieństwie uzasadnić tezę, że ustrój, którego bronił Jaruzelski, nie był w rzeczywistości socjalizmem stanowiącym pierwszą fazę komunizmu, lecz co najwyżej kapitalizmem państwowym, w którym uprzywilejowana warstwa zarządzająca posługiwała się tylko socjalistyczną frazeologią i swoje grupowe interesy przedstawiała jako
narodowe. Jeśli Jaruzelski rozważał możliwość samobójstwa w momencie wprowadzania stanu wojennego, to pokazuje to, że w tym momencie czuł się już człowiekiem podwójnie osamotnionym i przegranym, że stał się bezwolną ofiarą „historii”
i politycznego uwikłania. Był osamotniony ze względu na swoje cechy charakteru
i sposób bycia oraz osamotniony społecznie, gdyż faktycznie reprezentował interesy
uprzywilejowanej warstwy zarządzającej władającej polską gospodarką – przeciwko
przywilejom której w istocie skierowane były protesty w 1980 roku. Większość klasy
robotniczej, której służbę deklarował przez dziesięciolecia, popierała już wówczas
jego dotychczasowych, politycznych, formalnych wrogów. Jaruzelski mógł się czuć
porzucony przez „niewdzięczną” klasę robotniczą niepomną jego wojennego i powojennego „poświęcenia”.

Przełamywanie izolacji – wkupywanie się w łaski nowych panów
Wprowadzając stan wojenny, polityczny obóz Jaruzelskiego poniósł moralno-polityczną klęskę i z pewnością poczuł się bardziej osamotniony, i z racji stosunków
społecznych, których bronił, nie był w stanie jej przełamać. Ostatecznym wyrazem
tej izolacji stała się klęska w wyborach w 1989 roku, pomimo umieszczenia na listach wyborczych wielu znanych z telewizji osób. Dopiero wówczas Jaruzelski zdecydował się oficjalnie zmienić ocenę wydarzeń, na które wcześniej wywierał istotny
będą prawosławni» (tak nazywał radzieckich). Jaruzelski do Werblana: «Najbardziej obawiam
się tego przetransportowania do Moskwy w workach». Gdy w 1968 roku Rosjanie wywieźli
Dubčeka i jego ekipę do Moskwy, to przed wyjazdem na lotnisko nałożyli im worki na głowy,
by nie wiedzieli, dokąd jadą”. Ibidem, s. 336. Po przesłaniu listu KC KPZR do KC PZPR
z 5 czerwca w komentarzu do niego pisał: „Nie jest przypadkiem, że list nadszedł na pięć dni
przed XI Plenum. Widocznie na Kremlu uznano, że trzeba wesprzeć prawdziwych marksistów-leninistów. Krytyka Kani i Jaruzelskiego jest aż nadto widoczna. Zobaczymy, co się będzie
działo na plenum. Natomiast mnie interesuje język, którym posługują się autorzy listu. To nie
jest radziecki sposób wyrażania się. Nie wykluczam, że korzystano z bratniej pomocy polskich
marksistów-leninistów”. Ibidem, s. 433. Pokazywał w ten sposób, że kryteria ideowo-klasowe
były mniej ważne niż narodowo-nacjonalistyczne.
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wpływ. Prawie trzymilionowa PZPR (z którą był związany przez dziesięciolecia)
ulegała stopniowemu rozpadowi i w końcu przestała istnieć. Rozsypała się wspólnota socjalistycznych państw i ZSRR (na pomoc których wcześniej liczył), również
w nich panowanie należało do uprzywilejowanych warstw zarządzających. Pracownicy administracji i kadry wojskowej szybko uznały nowych „panów”. Dlatego właśnie Jaruzelski, przerażony ogromem klęski, już w swej książce z 1992 roku przyłączył się do dominującej wówczas narracji ideowo-politycznej. Z dziwną jak na
„komunistę” pewnością pisał:
Wiem, że nie ma odwrotu od drogi demokracji parlamentarnej i gospodarki rynkowej [czytaj: kapitalizmu – przyp. E.K.]. Pragnę, ażeby obecne reformy zakończyły
się powodzeniem. To, co się udaje – mnie cieszy. To, co idzie źle, martwi. Co
więcej – jako człowiek, który przyczynił się do zmian systemowych – czuję się
w jakimś sensie współodpowiedzialnym za ich kierunek, przebieg, a zwłaszcza
społeczno-ekonomiczne i polityczne skutki. Dlatego też chciałem raczej szukać
wspólnego mianownika, pomijając różne przykre skojarzenia11.

Nie była to zmiana orientacji politycznej, gdyż w istocie było to jedynie uznanie tych procesów i tendencji, które występowały już w okresie PRL-u, czyli gwarantowanie interesów uprzywilejowanej warstwy zarządzającej (tzw. nomenklatury
związanej wcześniej z PZPR i NSZZ „Solidarność”), która w ramach transformacji
(czytaj: kapitalistycznej prywatyzacji) przejęła formalną kontrolę nad sprywatyzowanymi przedsiębiorstwami. Uprzywilejowana warstwa zmieniła swoją frazeologię, zanegowała istnienie klasy robotniczej, której wcześniej deklaratywnie służyła,
a przybrała miano szanowanych specjalistów i biznesmenów. Jaruzelski stanął więc
otwarcie po stronie tych procesów, które w okresie PRL-u rozwijały się nieoficjalnie
i były przykrywane socjalistyczną frazeologią. Nie mógł już jednak stać na czele tych
przemian – jego czas minął. Nowe stosunki społeczne wymagały nowych twarzy.
Po oficjalnej i formalnej utracie władzy Jaruzelski zaczął się domagać od nowych
władz uznania jego wkładu w przygotowanie kapitalistycznej transformacji ustrojowej. Tymczasem nowe władze nie chciały się na to zgodzić, gdyż musiałyby się przyznać do oszustwa i manipulacji społeczeństwem na nieznaną z wcześniejszej historii
skalę. Nie chciały uznać jego zasług w pokojowym i „płynnym” przebiegu transformacji. Nie sposób jednak nie zauważyć, że w żądaniach tych było sporo racji. Ale
postsolidarnościowe elity miały i nadal mają kompleks z powodu tak pokojowego
i oszukańczego przejęcia władzy w grze obustronnie prowadzonej znaczonymi kartami. Brakuje im tej satysfakcji, że pokonali i „rozgromili” „komunę”, gdyż musieli
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skorzystać z jej pomocy12. W związku z tym zakłamują historię, na przykład w obchodach 25-lecia transformacji narracja była prowadzona w taki sposób, jakby elity
wywodzące się z „pierwszej Solidarności” same z sobą się umówiły przy Okrągłym
Stole i same siebie przechytrzyły. Nie przypadkiem w oficjalnych publikacjach przemilczany był i jest nadal problem konwersatorium „Doświadczenie i Przyszłość”,
które jeszcze przed strajkami w 1980 roku stanowiło płaszczyznę porozumienia prawicy PZPR i antysystemowej opozycji.
Przyznanie Jaruzelskiemu roli twórcy fundamentów kapitalizmu, nazywanego teraz gospodarką rynkową, oznaczałoby, że jego działalność w okresie PRL-u mogłaby
być uznana za przykład wallenrodyzmu i otwartej zdrady ideałów socjalizmu. Ponieważ nowe władze nie miały zamiaru tego robić, Jaruzelskiemu w książce z 1992 roku
pozostała tylko autoreklama i odgrywanie przed czytelnikiem roli przebiegłego promotora kapitalistycznej transformacji na wielu płaszczyznach. Wolał wystąpić w roli
cynika i Konrada Wallenroda opozycji, aby w zupełnie nowy sposób pisać o stanie
wojennym:
Trzeba było przejść przez ten „czyściec”. To pozwoliło władzy i opozycji, partii
i „Solidarności” – lepiej uświadomić sobie, że drogi do normalności, do demokracji nie można przebyć „na skróty”. Ekstremalne skrzydła nie mogą mieć decydującego głosu. I rzeczywiście, skrzydła te zostały później utrącone lub zneutralizowane. Mogliśmy więc dojść, a ściślej mówiąc, dojrzeć do „okrągłego stołu”.
Choć brzmi to paradoksalnie, a dla wielu może nawet drażniąco – stan wojenny
oczyścił drogę do dialogu, do porozumienia. W pewnym sensie zamroził bowiem
układ społeczno-polityczny ukształtowany na przełomie lat 1980–1981. Przeniósł
go w inny czas historyczny i wymiar geopolityczny. Do warunków, w których idea
porozumienia narodowego stała się jedyną drogą rozwiązywania polskich spraw.
Przecież „okrągły stół” był w istocie powtórzeniem koncepcji Rady Porozumienia
Narodowego, którą wysunąłem jesienią 1981 roku. Nawet Magdalenka była pewnym odwzorowaniem tzw. grupy inicjującej, która miała zaproponować strukturę
i zadania Rady13.

Odpowiadając Maksymilianowi Berezowskiemu w 1991 roku na pytanie, czy
stan wojenny przyśpieszył zmiany ustrojowe w Polsce, które przez schematycznie

12

13

Kiszczak przed sądem „[o]świadczył, że w 1989 r. nikt niczego nie wywalczył. – To my dopuściliśmy Solidarność do władzy – stwierdził. Mówił też o kompleksach tych, którzy nie szturmowali gmachu PZPR, lecz władzę dostali z rąk m.in. szefa MSW. – Rozumiem ich niesmak,
ale nie można kłamać – dodał, nawiązując do – jak powiedział – powszechnej opinii, że Solidarność wszystko sama wywalczyła”. Kiszczak: Solidarność niczego nie wywalczyła, „Newsweek
Polska” z 28 kwietnia 2009 r., http://polska.newsweek.pl/kiszczak--solidarnosc-niczego-nie-wywalczyla,38955,1,1.html (16.06.2016).
W. Jaruzelski, Stan wojenny…, s. 411–412.
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myślących członków antysocjalistycznej opozycji mogą zostać uznane za paradoksalne i absurdalne, Jaruzelski, nieco matacząc, odpowiedział:
Myślę, że w tak bezpośredni sposób odpowiedzieć na to nie można. Raczej można
odpowiedzieć, że trudno sobie wyobrazić, abyśmy bez stanu wojennego mogli
dojść, nazwijmy to, w pokojowy, ewolucyjny sposób do tych przemian, które nastąpiły. Bo wręcz trudno sobie wyobrazić, jaka sytuacja, jakie fakty, jakie wydarzenia mogłyby zaistnieć, gdyby stan wojenny nie był wprowadzony. Ale to
oczywiście ogromny temat, ogromny problem, który zamierzam sam opisać14.

Było to zaproponowanie innej i całkowicie przeciwstawnej optyki patrzenia na
stan wojenny, czego ci, którzy brali udział we wprowadzeniu stanu wojennego, zapewne się nie spodziewali i nie brali pod uwagę.

Suwerenność czy niesuwerenność decyzji?
W rozważaniach o odpowiedzialności Jaruzelskiego za wprowadzenie stanu wojennego pojawia się problem suwerenności czy niesuwerenności władz polskich w tej
decyzji. Skrajni antykomuniści mówią, że był „rosyjskim generałem w polskim mundurze”, wtedy władze polskie okazują się władzami okupacyjnymi, kolonialnymi
i spór o suwerenność decyzji jest bezprzedmiotowy. Inni, mniej radykalni antykomuniści i ci, którzy próbują chociaż w jakiejś mierze zrozumieć i wytłumaczyć Jaruzelskiego mówią, że władze polskie posiadały bardzo ograniczoną, zwłaszcza przez
ZSRR, suwerenność narodową. To drugie stanowisko również czyni w ostateczności
z Jaruzelskiego jedynie bezwolne narzędzie obcych interesów. Natomiast Franciszek
Ryszka, przywołując znane stwierdzenie Carla Schmitta, że suwerenem jest ten, kto
rozstrzyga o stanie wyjątkowym, wskazuje wroga i opisuje „anarchię i chaos”, nie
uznaje żadnej władzy nad sobą, wznosi się ponad inne organy państwowe, dochodzi
do nieco innych wniosków15.

14

W. Jaruzelski, w: Koniec epoki…, s. 15.

15

Franciszek Ryszka pisał: „Nie będzie dla naszego rozumowania ważne, czy wprowadzenie
dyktatury wojskowej, czy zachowanie dyktatury partyjnej stanowiło cel i rezultat owej decyzji.
Schmitt przewidział zresztą (w Die Diktatur) dwa typy dyktatury, niezależnie od aktu powołującego ją do życia i niezależnie od cech osobistych podmiotu, który się na dyktatora kreuje.
Ważne jest tylko, iż dyktatura nie jest koniecznie tożsama z tyranią czy despotią, aczkolwiek
dyktator może rządzić w sposób tyrański lub okazać się okrutnym despotą. Dyktatura powstaje
w wyraźnie określonym porządku prawnym i dlatego różni się od tyranii, iż właśnie nie jest wyrazem zupełnej samowoli, która realizuje się jakby w całkowitej próżni, ale określa się względem tego porządku. Dyktatura może przybrać postać «komisaryczną» – uczy Schmitt – jeśli
dyktator świadomie zawiesza chwiejny i trawiony kryzysem porządek prawny, aby przy pomocy środków pozaprawnych (Maβnahmen) ów porządek przywrócić. Może być jednak dyktaturą
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Historia, co prawda, orzeka później, czy zachodziła konieczność publiczna wprowadzenia stanu wyjątkowego, a wprowadzający stan wyjątkowy może nawet uzyskać po pewnym czasie legitymizację swoich działań, ale „[n]ajważniejsze, iżby był
w stanie podjąć i zrealizować decyzję”16. A ten warunek ekipa Jaruzelskiego spełniła,
a na dodatek, jej zdaniem, uchroniła Polskę od interwencji radzieckiej. Przeciwnicy
decyzji Jaruzelskiego zawzięcie kwestionują istnienie groźby interwencji i powołują
się na dokumenty publikowane w Moskwie. Tymczasem zdaniem Ryszki tego, czy
Rosja (ZSRR) chciała interweniować w Polsce, nie można być absolutnie pewnym,
gdyż dysponujemy tylko materiałami, które Rosja chce obecnie ujawnić i zapewne
manipuluje informacjami na ten temat, aby destabilizować sytuację w Polsce. W sukurs Jaruzelskiemu przyszły wyniki badań opinii publicznej po wprowadzeniu stanu
wojennego, w których większość polskich respondentów poparła poczynania ekipy
Jaruzelskiego ze zrozumieniem.
Zdaniem Ryszki z obecnego stanu wiedzy wynika, że do interwencji przy użyciu siły w sprawy polskie ZSRR nie był przygotowany17. Rozważając spekulatywny
wariant rozwoju sytuacji, pisał, że gdyby ZSRR do tego dążył, zależałoby mu na destabilizacji polskiej gospodarki, rozszerzeniu i intensyfikacji „anarchii i chaosu”, aż
do wojny domowej. Oznaką pełnej suwerenności Rosji (ZSRR) w sprawie polskiej
byłoby dokonanie interwencji i powierzenie władzy tak zwanemu partyjnemu betonowi, który stałby się narzędziem terroru na wielką skalę. Interwencja oznaczałaby
jednak eskalację konfliktu i zawieszenie prawa w znacznie większej skali niż przy
decyzji władz polskich.

Dobroczyńca i obrońca kapitalistycznej transformacji
Kilka lat później, w książce pod tytułem Polska pod rządami PZPR, wydanej w 2000
roku, Jaruzelski potwierdzał dokonaną wcześniej odsłonę istoty swojej polityki „reform” w ostatnich latach PRL-u, co równie dobrze mogło być uznane za ujawnie«suwerenną», kiedy dyktator nie zamierza powrócić do stanu wyjściowego, lecz wprowadza
zupełnie nowy ustrój”. F. Ryszka, Stan wojenny 1981. Decyzja, w: idem, Historia – polityka –
państwo. Wybór studiów, t. II, Toruń 2002, s. 266–267. Pierwodruk: „Dziś. Przegląd Społeczny”
1995, nr 3.
16
17

F. Ryszka, Stan wojenny 1981…, s. 274.
Rudolf G. Pichoja miał dostęp do protokołów Biura Politycznego KC KPZR. Po tym, jak ZSRR
„ugrzązł” w Afganistanie i musiał ponosić ogromne koszty tej wojny, nie myślał o nowej inwazji. W związku z tym pisał: „W żadnym z protokołów Biura Politycznego nie znalazła się
bezpośrednia wzmianka o przygotowaniach do ewentualnego wkroczenia wojsk radzieckich do
Polski. Mówiono wiele o wywieraniu nacisku na polskie władze, o zdecydowanych żądaniach
wprowadzenia stanu wojennego, ale kwestia przygotowań do inwazji nie została poruszona
w żadnym dokumencie”. R.G. Pichoja, Historia władzy w Związku Radzieckim 1945–1991,
tłum. M.Głuszkowski, P. Zemszał, Warszawa 2011, s. 407.
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nie jej ukrytych wcześniej intencji. Polityka rządu Rakowskiego (1988–1989) miała
dowodzić, „iż głębokie reformy mają swoją nie tylko «solidarnościową» historię.
Co więcej, tworzyły one elementy konstrukcyjne późniejszej transformacji ustrojowej”18. Natomiast w swojej książce pod tytułem Pod prąd. Refleksje porocznicowe,
wydanej w 2005 roku, Jaruzelski dodawał, że „[c]el generalny, do którego zmierzała
«Solidarność», był słuszny, nawet wzniosły”19. Jego dramat polegał więc na tym, że
„pierwsza Solidarność” zastosowała nieodpowiednie środki – „droga do tego celu
obarczona była konsekwencjami rujnowania gospodarki, udręką codziennego bytu
społeczeństwa, anarchizacją życia kraju, «wywoływaniem z lasu» zewnętrznego zagrożenia. Wszystko to sumowało się w stan zbliżającej się nieubłaganie – tragicznej,
zwłaszcza w warunkach zimy – katastrofy”20. Ponieważ w swojej polityce zapewnił
ciągłość interesów uprzywilejowanej warstwy zarządzającej, mógł bronić decyzji
z 13 grudnia i akceptować jednocześnie kapitalistyczną transformację ustrojową po
1989 roku. Być może nie zdając sobie sprawy z istoty podziałów społeczeństwa polskiego lub dokonując ich świadomej mistyfikacji, pisał, że broni ona
szansy zrozumienia i porozumienia Polaków, mimo dzielących ich wówczas
i obecnie różnic. Bronię drogi, która choć wyboista i kręta, doprowadziła ostatecznie do Okrągłego Stołu, do systemowej transformacji, uznawanej przez cały
cywilizowany, demokratyczny świat za impuls, awangardę i wzorzec przemian
w całym regionie21.

W jego ocenie stan wojenny pozwolił zatem na uniknięcie negatywnych dla społeczeństwa skutków nieodpowiedzialnych działań „pierwszej Solidarności” – stanowił
więc przysłowiowe „mniejsze zło” w drodze do kapitalistycznej transformacji, chociaż nie udało się uniknąć pewnych negatywnych, ale ograniczonych w swym zasięgu
skutków. Teoria „mniejszego zła” była osią argumentacji Jaruzelskiego przy unikaniu
odpowiedzialności wobec przedstawicieli zwycięskiego kapitału krajowego i międzynarodowego22. Za zasługę swojej ekipy uważał to, że po Okrągłym Stole i czerwcowych wyborach parlamentarnych władza została „oddana w sposób godny”23.

18

W. Jaruzelski, Obrachunki z przeszłością, w: Polska pod rządami PZPR, red. M.F. Rakowski,
Warszawa 2000, s. 490–491.

19

W. Jaruzelski, Pod prąd. Refleksje porocznicowe, Warszawa 2005, s. 6.

20

Ibidem, s. 2.

21

Ibidem, s. 7–8.

22

W. Jaruzelskiego teoria „mniejszego zła” miała szersze rozwinięcia. Jego zdaniem była ona
mniejszym złem dla Polski, NSZZ Solidarność, ZSRR, Europy Zachodniej i USA. Zob. szerzej.
W. Jaruzelski, Stan wojenny…, s. 409–410.

23

W. Jaruzelski, Pod prąd…, s. 8.
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Bał się ZSRR czy oczekiwał jego pomocy?
Jest bardzo charakterystyczne, że Jaruzelski po utracie władzy w uzasadnianiu swoich działań związanych ze stanem wojennym powoływał się szeroko na stanowisko
różnych zachodnich polityków, działaczy „Solidarności” czy Kościoła katolickiego.
Nie odwoływał się natomiast nigdzie do teoretycznych poglądów Marksa, Engelsa
czy Lenina. Jeśli powoływał się na wypowiedzi przywódców partii z krajów „realnego socjalizmu”, to tylko te, które wskazywały na istnienie dla Polski zewnętrznego
zagrożenia z ich strony (zwłaszcza ZSRR) i ich ingerencje w sprawy wewnętrzne
Polski. Nie dziękował im już, jak czynił to wcześniej, za pomoc i poparcie, a zaczął
obciążać winą za konieczność wprowadzenia stanu wojennego. Jest znamienne, że
Jaruzelski w swym przemówieniu z 13 grudnia 1981 roku ani nikt z jego najbliższych
współpracowników jeszcze wiele miesięcy później ani jednym słowem nie zająknął
się o zagrożeniu ze strony ZSRR.
Poza tym powstaje pytanie: Czy ewentualna interwencja ZSRR i innych państw
„realnego socjalizmu” mogła zmienić istotę stosunków społecznych w Polsce? Otóż
nie – ewentualna interwencja w Polsce, wobec panowania w tych krajach podobnej,
uprzywilejowanej warstwy zarządzającej, mogła co najwyżej ustabilizować sytuację
polityczną, ale nie mogła zmienić kierunku rozwoju ku socjalizmowi i komunizmowi. Interwencje zbrojne na Węgrzech i w Czechosłowacji nie zapobiegły ich pokojowej (aksamitnej) kapitalistycznej transformacji.
W rzeczywistości stosunek Rosjan do wydarzeń w Polsce był więc bardziej skomplikowany i daleki od jednoznaczności, co może podważać wiarygodność oświadczeń Jaruzelskiego, zwłaszcza jeśli dokona się ideologicznej oceny jego polityki.
Świadczy o tym publikacja Rudolfa Germanowicza Pichoji24. Pisał on w formie
pewnego przypuszczenia między innymi, że „[n]ajwyraźniej objęcie władzy przez
Jaruzelskiego stanowiło dla kierownictwa ZSRR ostateczną przesłankę do rezygnacji
z użycia wojsk radzieckich w Polsce”25. Pokazuje to, że Rosjanie mieli Jaruzelskiego
za „silnego”, dostatecznie wpływowego i „swojego” człowieka. Pichoja, przerzucając całą odpowiedzialność za wprowadzenie stanu wojennego na Jaruzelskiego i jego
ekipę, pisał nawet, że ZSRR odsunięto „od przygotowań do «operacji X», co więcej –
strony radzieckiej nie informowano o planowanym wprowadzeniu stanu wojennego
w Polsce”26.
Dnia 10 grudnia, na mniej niż trzy dni przed wprowadzeniem w Polsce stanu
wojennego, Biuro Polityczne KC KPZR nie miało dokładnych danych nie tylko

24

R.G. Pichoja, Historia władzy…

25

Ibidem, s. 408.

26

Ibidem, s. 410.
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na temat terminu realizacji „operacji X”, ale również o tym, czy stan wojenny
w ogóle zostanie wprowadzony27.

Rosjanie szczególnie naciskali na wprowadzenie stanu wojennego, gdy na czele
KPZR stał Leonid Breżniew (1907–1982). Na zachodnich terenach ZSRR zostały
rozmieszczone liczne gotowe do podjęcia działań bojowych oddziały wojsk radzieckich, przeprowadzano demonstracyjne ich przesunięcia i manewry, informowano
władze polskie o sporządzeniu planów inwazji na Polskę, dyplomaci przekazywali
kolejne upomnienia. Podczas tajnego spotkania Kani i Jaruzelskiego, w Brześciu
9 kwietnia 1981 roku, z Jurijem Andropowem i Dmitrijem Ustinowem, trwającego od 9.00 wieczorem do 3.00 nad ranem, Jaruzelski i Kania uznali za niemożliwe
wprowadzenie wojsk radzieckich i stanu wojennego. Odmówili też zatwierdzenia
dokumentu o wprowadzeniu stanu wojennego przygotowanego i przywiezionego
przez Rosjan. Zapowiedzieli, że zaprowadzą porządek własnymi siłami. Rosjanie
uważali, że „Solidarność” przekształciła się w zorganizowaną siłę polityczną zdolną
faktycznie przejąć władzę w kraju. Jeśli na razie się na to nie decydowała, to przede
wszystkim z obawy przed wprowadzeniem do Polski wojsk radzieckich i w nadziei
na pokojowe osiągnięcie swych celów28. Trzeba przyznać, że tę obawę solidarnościowych elit Rosjanie umiejętnie podsycali i wykorzystywali.
Jaruzelski przy uzasadnianiu wprowadzenia stanu wojennego często powoływał
się na koncentracje i ruchy wojsk radzieckich przy granicy z Polską. Ruchy te mogły mieć dwojaki charakter: z jednej strony Rosjanie, którzy nie zdecydowali się na
militarną interwencję, mogli dawać swoiste alibi działaniom Jaruzelskiego, wszak
najwięcej zyskiwali wówczas, gdy w Polsce zaprowadzano „porządek” bez wkroczenia ich dodatkowych wojsk. A z drugiej strony dawali Zachodowi do zrozumienia,
że nie pozwolą jawnie wesprzeć NSZZ „Solidarność” i że zapewniają Jaruzelskiemu
międzynarodowe warunki do rozstrzygnięcia spraw „własnymi siłami”. Bez pełnego
otwarcia archiwów rosyjskich hipotez tych nie można zweryfikować ani wykluczyć.
Z lektury książki Pichoji wynika, że Rosjanie nie byli do końca szczerzy wobec
ekipy Jaruzelskiego, gdyż jeszcze za życia Breżniewa rozważali nawet możliwość
objęcia władzy przez NSZZ „Solidarność” i alternatywa ta, co dla ludzi myślących
w kategoriach czarno-białych jest trudne do zrozumienia, nie wywoływała u Rosjan
przerażenia. Być może Rosjanie, ujawniając te protokoły z Biura Politycznego, też
dokonywali reinterpretacji polityki ZSRR z lat osiemdziesiątych XX wieku w związku z rozpadem socjalistycznej wspólnoty państw i poczuciem, pomimo zmiany ustrojowej, osamotnienia na arenie międzynarodowej. Na posiedzeniu Biura Politycznego
Andropow miał, zdaniem Pichoji, jeszcze za panowania Breżniewa, powiedzieć:

27

Ibidem.

28

Ibidem, s. 406.
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Jeśli towarzysz Kulikow rzeczywiście wspomniał o wprowadzeniu wojsk, to
moim zdaniem postąpił niewłaściwie. Nie możemy ryzykować. Nie zamierzamy
wprowadzać wojsk do Polski. […] Nie wiem, jak potoczą się sprawy w Polsce,
ale nawet jeśli „Solidarność” dojdzie do władzy, to będzie to tylko jedna strona
medalu. A jeśli przeciwko Związkowi Radzieckiemu zwrócą się państwa kapitalistyczne, a one mają odpowiednie ustalenia w sprawie różnorodnych sankcji
gospodarczych i politycznych, to znajdziemy się w bardzo trudnej sytuacji. Powinniśmy troszczyć się o nasz kraj, o umocnienie Związku Radzieckiego. Taka
jest nasza główna linia29.

Możliwość objęcia władzy przez NSZZ „Solidarność” nie przerażała kierownictwa KPZR prawdopodobnie dlatego, że:
1. Rosjanie nie zamierzali interweniować po dość szerokiej akcji dyplomatycznej
Stanów Zjednoczonych na początku grudnia 1980 roku. Wówczas po wyolbrzymionych danych wywiadu USA o gotowości Rosjan do interwencji militarnej
w Polsce, Stany Zjednoczone włączyły swoich sojuszników z NATO i papieża
do nacisków przeciwko ewentualnej interwencji oraz zagroziły ZSRR szerokimi
sankcjami.
2. Niewykluczone, że Rosjanie sami spowodowali przecieki o swojej gotowości
do interwencji i podjęli pewne niejednoznaczne działania w nadziei, że Stany
Zjednoczone przekażą te informacje do Polski i w ten sposób powstrzymają „radykałów” z „Solidarności”30.
3. Być może ekipa Kani-Jaruzelskiego przekonała Rosjan, że NSZZ „Solidarność”
był szeroko penetrowany przez współpracowników PRL-owskich służb specjalnych. Po roku 1989 o współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa został oskarżony
między innymi: Lech Wałęsa, który stał na czele strajku w Gdańsku, a następnie całego NSZZ „Solidarność”, Marian Jurczyk, który przewodził strajkującym
w Szczecinie, Jarosław Sienkiewicz i Wacław Martyniuk, którzy stali na czele
strajkujących w Jastrzębiu, itd., itd. W NSZZ „Solidarność” były setki tysięcy
członków PZPR. Dziwnym zbiegiem okoliczności nie była nigdy badana kwestia, na ile aktywiści NSZZ „Solidarność”, kontrolowani przez SB i inne służby
specjalne PRL-u, wpłynęli na radykalizację antykomunistycznych haseł przed
wprowadzeniem stanu wojennego.
Również generał Witalij Pawłow przypomina, że władze radzieckie nie tylko nie
uciekały się do szantażu, ale kilkakrotnie deklarowały ze względu na osamotnienie
na arenie międzynarodowej na początku lat osiemdziesiątych XX wieku, że Związek Radziecki „nie ma zamiaru i nie będzie ingerować w wewnętrzne sprawy Polski
i polskie władze powinny samodzielnie rozwiązywać swoje problemy”; że „Polska
29

Ibidem, s. 411.

30

D.J. MacEachin, Amerykański wywiad i konfrontacja w Polsce 1980–1981, Poznań 2011, s. 100.
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może liczyć na finansową i polityczną pomoc ZSRR w trudnym dla niej okresie, ale
radzieckie wojska nie będą uczestniczyły w rozwiązywaniu wewnętrznych polskich
problemów”31. Przekonanie Jaruzelskiego, że ZSRR popierał w Polsce osoby krytyczne wobec niego, nie ma swego uzasadnienia – ZSRR i radzieccy przedstawiciele
„nie popierali i nie będą popierali nikogo z opozycyjnie nastawionych do Kani i Jaruzelskiego polityków”32. Jeśli przywódcy ZSRR czynili jakieś sugestie idące w tym
kierunku, to być może dlatego, że chcieli mieć swoją kontrolę nad środowiskami
krytycznymi wobec Jaruzelskiego albo chcieli pogłębić samoizolację Jaruzelskiego,
aby łatwiej nim sterować. Wszak wiadomo, że Jaruzelski właściwie nie miał przyjaciół w życiu osobistym. Z wieloma osobami, które znał od wielu lat, nie był na „ty”.
Do jednego ze swoich najbliższych współpracowników – gen. Czesława Kiszczaka –
zwracał się per „ty”, a ten nie był w stanie przełamać dzielącej ich niewidzialnej
bariery i zwracał się do niego „towarzyszu generale” lub „obywatelu generale”. Kiszczak nigdy nie był u Jaruzelskiego w domu na żadnej imprezie rodzinnej. Jaruzelski
nie przyjaźnił się z nikim w kierownictwie PZPR33. Nie korzystał w KC, w przeciwieństwie do innych sekretarzy KC, ze wspólnej stołówki, lecz posiłki zawsze przynoszono mu do gabinetu. Gdyby Rosjanie rzeczywiście poparli wewnątrzpartyjną
opozycję przeciwko Jaruzelskiemu – zdestabilizowaliby bardzo poważnie sytuację,
a tego za wszelką cenę starali się uniknąć.
Po ujawnieniu Zeszytu roboczego generała Anoszkina34 Marek Kramer (amerykański historyk) pisał między innymi, że
znaczna część dokumentów ujawnionych w ostatnim okresie zawiera przesłanki, które podważają prawdomówność Jaruzelskiego w poruszanych tu kwestiach,
a zwłaszcza w odniesieniu do postawy, jaką przyjął w grudniu 1981 r., w czasie
przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego. Zarówno bezpośrednie relacje,
jak i niedawno ujawnione dokumenty wskazują, iż w grudniu 1981 r. (a prawdopodobnie i wcześniej) Jaruzelski był zdecydowanie niechętnie nastawiony do
projektu wprowadzenia stanu wojennego bez zewnętrznej (czytaj: sowieckiej)
pomocy militarnej – a przynajmniej poważnych gwarancji, że wojska sowieckie
wkroczą do Polski, jeśli operacja ta nie powiedzie się. Z dokumentów wynika, że
władze sowieckie nie zamierzały wspierać Jaruzelskiego bezpośrednią pomocą
militarną, twierdząc, że sowiecka interwencja na terenie ziem polskich „nie wydaje się możliwa”, zatem musi on wprowadzić stan wojenny własnymi siłami.
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Porażka Jaruzelskiego, poniesiona w staraniach o uzyskanie sowieckiej pomocy,
sprawiła – jak ujawniają to nowe świadectwa – że był niemal gotów odłożyć całą
operację w nadziei, że później uda mu się uzyskać konkretne zewnętrzne gwarancje militarne35.

W tym, co Jaruzelski mówi, jest zatem logiczna sprzeczność pomiędzy zagrożeniem ze strony ZSRR i szukaniem pomocy w przypadku fiaska całej akcji związanej
ze stanem wojennym. Nie można wykluczyć, że skoro Jaruzelski zabiegał o możliwość obcej interwencji, to mógł również zabiegać o przeprowadzenie przez ZSRR
manewrów wojskowych na terenie Białorusi, aby wywrzeć nacisk na NSZZ „Solidarność”. Skutki tego nacisku mogły być wielokierunkowe i nie zakładać jedynie
chęci „straszenia”, ale również spowodowanie radykalizacji NSZZ „Solidarność”.
Po dojściu do władzy w 1985 roku Gorbaczowa, ekipa Jaruzelskiego zdała sobie
sprawę z tego, że w ZSRR władzę przejęły siły o tych samych celach programowych,
co ona. Musiała jednak w swoich działaniach brać pod uwagę sytuację w ZSRR –
nie mogła poprzez jakieś niedostatecznie przemyślane działania przyczynić się do
osłabienia pozycji Gorbaczowa. W końcówce PRL-u kierownictwo KPZR liczyło się
z możliwością udziału antysocjalistycznej opozycji w sprawowaniu władzy w Polsce
(podobnie jak przed wprowadzeniem stanu wojennego) i dawało to do zrozumienia
ekipie Jaruzelskiego. Pierwsze symptomy tego stanowiska odnotowano już w 1987
roku. Natomiast zdaniem Antoniego Dudka, mając na uwadze przede wszystkim stosunki ZSRR z USA, „na przełomie 1988 i 1989 r. na Kremlu akceptowano już nie
tylko rozpoczęcie przez władze PRL dialogu z opozycją, ale zamierzano wręcz rozmawiać bezpośrednio z jej przedstawicielami na temat ładu politycznego w Polsce”36.
Uzasadniając swoje działania, Jaruzelski sytuował się w obozie zwolenników głębokich reform „realnego socjalizmu”. Pisał w związku z tym, że „system istniejący
do 1989 roku miał wrodzone, organiczne wady i realizacyjne schorzenia. Jego reformowanie było nie dość konsekwentne i głębokie, dlatego też mogło udać się tylko
częściowo, okazało się więc niewystarczające”37.
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Domniemane „przyzwolenie” Zachodu
Po utracie władzy Jaruzelski wyrażał pogląd, że Polska była państwem „osiowym”,
stanowiącym dla ZSRR klucz do kontroli Europy Środkowo-Wschodniej, miejscem
starcia się interesów Stanów Zjednoczonych i ZSRR. Dlatego jego zdaniem właściwie wszystkie państwa przyjęły wprowadzenie stanu wojennego ze zrozumieniem.
Nawet USA nie ostrzegły „Solidarności” o planach wprowadzenia stanu wojennego, chociaż znały je z „pierwszej ręki” od oficera sztabu generalnego pułkownika
Ryszarda Kuklińskiego, który tuż przed wprowadzeniem stanu wojennego uciekł
z rodziną na Zachód38. Według Jaruzelskiego ekipa jego miała więc prawo domniemywać, że Zachód zaakceptuje wprowadzenie stanu wojennego, na podstawie jego
milczenia lub cichego przyzwolenia. Ponadto państwa NATO tolerowały zamachy
stanów i wprowadzane wcześniej stany nadzwyczajne w innych krajach. Jaruzelski
poczuwał się do tożsamości z innymi państwami o odmiennym ustroju. Nie rozumiał,
że nie był chciany przez tych, na których się powoływał. Jaruzelski, jak na człowieka
odczuwającego skrajne osamotnienie przystało, szukał zrozumienia u dotychczasowych wrogów swoich i innych państw.
Liczyliśmy się z tym – pisał Jaruzelski – że Zachód zareaguje negatywnie, ale
przede wszystkim werbalnie, nawet z pewną dozą zrozumienia. W licznych rozmowach przeprowadzonych w 1981 roku z wieloma politykami brzmiał jeden
głos – powinniście rozwiązać własne problemy sami, we własnym zakresie, bez
ingerencji i interwencji z zewnątrz. Nie było ani słowa przestrogi przed użyciem
siły. Pamiętaliśmy też, jaki był stosunek do stanów nadzwyczajnych, do przewrotów i zamachów stanu w państwach NATO: w Turcji dwukrotnie – 1960 i niedawny (dokładnie trzy miesiące przed naszym stanem wojennym) – 12 wrzesień
1981 rok – oraz Grecja – 1967. Ponadto Chile – 1973. Wszędzie tam było obalenie legalnej władzy, a w dwóch wypadkach nawet zabójstwo prezydenta (Menderes – Turcja, 1960; Allende – Chile, 1973). Były setki, a nawet tysiące zabitych,
rannych, torturowanych. Mimo to torpedowano wnioski o zastosowanie sankcji
wobec „królestwa” apartheidu, w istocie wielkiego obozu koncentracyjnego, jakim wówczas była Republika Południowej Afryki, motywując, że przyniosłoby
to szkody, ciężary społeczeństwu tego kraju. Znaliśmy też życzliwą tolerancję
wobec okrutnego reżimu Ceauceascu. Czy w świetle tych wszystkich faktów i doświadczeń można było spodziewać się takich reakcji Zachodu? Skąd więc nagle
tak odmienny stosunek do polskiego stanu wojennego? Tym bardziej, że ani przewrotem, ani zamachem stanu on nie był39.
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Jaruzelski pisał też, że wielu ówczesnych wybitnych polityków Zachodu oficjalnie poparło lub wyraziło zrozumienie dla wprowadzenia stanu wojennego w Polsce:
Willy Brandt, Helmut Schmidt, Bruno Kreisky, Andreas Papandreu, Pierre Trudeau,
Radjiw Ghandi. „Po pewnym czasie zbliżyli się do tej oceny: Francois Mitterand,
Francisco Cossiga, Guilio Andreotti, Felipe Gonzales, Jasuhiro Nakasone, Peres Cuellar Javier oraz szereg innych. Im dalej, tym więcej polityków Zachodu wykazywało
zrozumienie dla podjętej 13 grudnia decyzji”40.

Internowanie wybranych przedstawicieli ekipy Gierka w celu ich „ochrony”
Jaruzelski po latach od wprowadzenia stanu wojennego, skłócony z dawnymi współpracownikami z ekipy Gierka, ubolewał nad skalą internowań, chociaż mniej było
osób internowanych i ofiar niż w innych krajach przy podobnych sytuacjach. Posypując głowę „popiołem”, pisał, że z niektórych internowanych uczyniono niepotrzebnie wrogów, podczas gdy mogli być sojusznikami. Część odpowiedzialności zrzucił
na ludzi ze swojej ekipy, która już wówczas nie istniała.
Pozostając pod straszliwym brzemieniem ówczesnej sytuacji, nie potrafiłem tym
się zająć, dopilnować. Podobnie jak wobec różnych przykrości i uciążliwości, jakich doznał Edward Gierek. Uważam to za poważny błąd, za dużą lekkomyślność,
że problemem internowań nie zainteresowałem się bliżej osobiście. Dziś mogę
jedynie powiedzieć – bardzo ubolewam41.

Inaczej sprawę internowania Gierka i jego niektórych współpracowników przedstawił Rakowski w swoich dziennikach, co pokazuje na wewnętrzny rozpad ekipy
Jaruzelskiego już wówczas, gdy wydawała się być u szczytu władzy. Okazuje się, że
Jaruzelski idealizował swoją rolę i kłamał w tej sprawie. Internowanie Gierka i jego
współpracowników na pewno nie było wynikiem niedopatrzenia ze strony Jaruzelskiego. W dzienniku Rakowski zanotował:
To już 13 grudnia [1981 roku – przyp. E.K.]. Wieczorem, o 20.30, odbyło się posiedzenie Rady Ministrów. Sprawozdanie o sytuacji w kraju złożył gen. Zaczkowski, szef MO. Wraz z internowaniem działaczy „S” [NSZZ „Solidarność” – przyp.
E.K.] internowani zostali nasi „prominenci” – Gierek, Jaroszewicz, Wrzaszczyk,
Łukaszewicz i inni. Była to koncepcja WJ [Wojciecha Jaruzelskiego – przyp.
E.K.], który kilka razy w rozmowie ze mną mówił, że w przypadku SW [stanu
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wojennego – przyp. E.K.] trzeba także internować naszych byłych przywódców.
Chodziło po prostu o to, by sprawiedliwość była rozłożona równomiernie42.

To, że Jaruzelski zezwolił na internowanie Gierka i jego najbliższych współpracowników, pokazuje, że stan wojenny nie miał za zadanie zawrócenia państwa i społeczeństwa do status quo ante, ale był wyjściem na spotkanie nowym sytuacjom
i celom ustrojowym. Taki sens stanu wojennego nie jest jednak w ogóle dostrzegany
przez tak zwaną lewicę. Bierze ona za dobrą monetę jedynie fakt internowania przedstawicieli jawnie antysocjalistycznych sił, co jednak też można zreinterpretować.

Patriotyzm ekipy Jaruzelskiego
i jego brak u opozycji partyjnej i społecznej
Jaruzelski uzasadnia swoją stabilizującą rolę między innymi tym, że to za jego rządów
udało się rozpocząć proces wyraźnej poprawy stosunków państwo–Kościół i przełamać społeczną izolację PZPR. Nie dostrzegał wewnętrznej sprzeczności swoich poglądów w tej sferze. Jego zdaniem Kościół w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych
był jednocześnie przeciwnikiem na gruncie ustrojowo-doktrynalnym i „sojusznikiem
na gruncie nadrzędnych narodowych interesów, przeciwdziałania niebezpiecznej destabilizacji, łagodzenia sprzeczności, torowania drogi ku porozumieniu”43. Pomocny
w jednoczeniu społeczeństwa i unikaniu odpowiedzialności wobec socjalizmu znów
okazał się nacjonalizm.
Zdaniem Jaruzelskiego jego przeciwnicy z obozu postsolidarnościowego nie doceniają znaczenia, spłycają i marginalizują „Spotkanie Trzech” (Józef Glemp, Lech
Wałęsa, Wojciech Jaruzelski), które odbyło się 4 listopada 1981 roku. Przedstawiają
je jako zasłonę dymną ze strony władzy i czczą formalność. Tymczasem winę za
jego fiasko według Jaruzelskiego ponoszą radykałowie z NSZZ „Solidarność” i siły
dogmatyczno-sekciarskie w łonie PZPR. Jaruzelski przedstawiał się jako typowy
człowiek „centrum” i „złotego środka”. Broniąc po latach swojej polityki „cięcia
po skrzydłach”, nie dostrzegł, że podobnie jak Robespierre, pozbył się w ten sposób
nie tylko przeciwników, ale i sojuszników, skazując się na polityczne osamotnienie.
W oficjalnym dyskursie o roli Jaruzelskiego dominuje czarno-biały schemat jego
oceny. Zgodnie z tym schematem Jaruzelski był komunistą, głównym wrogiem i pogromcą „pierwszej Solidarności”. Sam Jaruzelski po upadku „realnego socjalizmu”
w procesie kapitalistycznej transformacji domagał się jednak odrzucenia emocji
związanych z samym aktem wprowadzenia stanu wojennego i postulował bardziej
wnikliwe spojrzenie na jego działania. Przedstawiał się wręcz jako dobrodziej an42
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tysocjalistycznej opozycji, ponieważ NSZZ „Solidarność” „był o krok od rozbicia.
Nie przetrwałby, moim zdaniem, roku 1982. Rozpadłby się tak, jak później stało się
z Obywatelskim Klubem Parlamentarnym. Paradoksalne, ale stan wojenny okazał się
dobrodziejstwem, uchronił «Solidarność» od wielkiej kompromitacji ideowej i organizacyjnej”44.
Jaruzelski w dążeniu do zdobycia większości czytelników oskarżał radykalne siły
w łonie „Solidarności”, a jednocześnie zdejmował część odpowiedzialności z niej
jako masowego związku zawodowego. „Jestem daleki od myśli, że «Solidarność» –
jako organizacja celowo, rozmyślnie zmierzała do zrujnowania gospodarki. To populizm, partykularyzm, żywioł obiektywnie, przyniosły takie skutki”45.
Zdaniem Jaruzelskiego o wprowadzeniu stanu wojennego zadecydowała pogarszająca się sytuacja gospodarcza, która zagroziła fizycznej egzystencji narodu,
i groźby ze strony ZSRR.
Była to oficjalna radziecka zapowiedź drastycznego ograniczenia od 1 stycznia
1982 roku dostaw podstawowych surowców – ropy o 75%, gazu ziemnego o 50%,
surowców fosforowych, niklu, aluminium, celulozy, bawełny. Dotyczyło to również różnych komponentów do produkcji oraz wielu rodzajów deficytowych towarów – niektórych aż do zera. Ta zapowiedź, to nie był „papierowy tygrys”46.

Jaruzelski konsekwentnie przedstawiał się jako obrońca interesów całego narodu.
Uważał, że zapowiedź ograniczenia dostaw w warunkach zimy byłaby katastrofą
ekonomiczną i biologiczną, uderzyłaby przede wszystkim w ludzi starych, chorych
i dzieci. A stan wojenny odsunął groźbę tej katastrofalnej blokady. Na poparcie swej
tezy Jaruzelski przytoczył nawet opinię prezydenta USA Ronalda Reagana, dla którego stan wojenny był również „mniejszym złem” wobec spodziewanej radzieckiej
interwencji47.
Zdaniem Jaruzelskiego strona radziecka nie ograniczała się tylko do gróźb sankcji
gospodarczych. Przedstawiciele kierownictwa KPZR dążyli do społecznej izolacji
jego ekipy i docierali w poszukiwaniu sojuszników do połowy województw – zapewniono papier opozycyjnej wobec linii Jaruzelskiego gazecie „Rzeczywistość”.
Podobne działania podejmowała Komunistyczna Partia Czechosłowacji i Niemiecka
Partia Jedności (SED).
Miała miejsce działalność „podskórna”, penetracyjna, różne w istocie potajemne
spotkania i rozmowy prowadzone przez stronę radziecką i częściowo NRD-owską,
44
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w określonych zachowawczych kręgach tak zwanych prawdziwych komunistów,
de facto politycznych troglodytów. Próbowano również docierać do Wojska. Pewna część tych rozmów jest udokumentowana. Znajduje się zwłaszcza w materiałach z archiwów byłego NRD, udostępnionych sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej (niektóre były publikowane m.in. w „Gazecie Wyborczej”
w numerze z 9–10 lipca 1994 roku). Stanowią one odbicie nastrojów i opinii tych
środowisk między innymi zorganizowanych w różne stowarzyszenia, kluby, fora
(popierane przez niektóre komitety partyjne, zwłaszcza w Katowicach i Warszawie). Dominuje ostra krytyka ustępliwości władz. Są też ze strony niektórych osób
w istocie zachęty do interwencji w Polsce48.

A zatem zdaniem Jaruzelskiego decyzja o wprowadzeniu stanu wojennego to
przykład jego przezorności i działania wyprzedzającego wobec tragedii, która mogła
się wydarzyć, powód do dumy, a nie do pociągnięcia go do odpowiedzialności.
Jaruzelski nadał swojej wypowiedzi formę szczerego wyznania i postawił swój
patriotyzm na pierwszym miejscu przed solidarnością ideowo-polityczną z innymi
partiami bloku wschodniego. W pełni solidaryzował się z Kazimierzem Barcikowskim, który w liście do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej z 8 maja 1995
roku pisał: „Muszę wyznać, iż w najczarniejszych dla siebie przewidywaniach nie
przypuszczałem, że państwo polskie odwoła się do sąsiedzkiej pomocy przy ustalaniu mojej narodowej lojalności, dla ustalenia mojej odpowiedzialności z tytułu
racji stanu”49. Natomiast Pichoja przytacza wypowiedź Konstantina Wiktorowicza
Rusakowa, która pozwala zakwestionować głoszony później nacjonalizm na rzecz
wcześniejszego pragmatyzmu. Rusakow informował Biuro Polityczne KC KPZR, iż
[w] tej kwestii Jaruzelski zamierza porozumieć się z sojusznikami. Mówi, że jeśli polskie siły nie złamią oporu „Solidarności”, to polscy towarzysze liczą na
to, że inne kraje im pomogą, w razie potrzeby nawet poprzez wprowadzenie sił
zbrojnych na terytorium Polski. Jaruzelski powołuje się przy tym na wystąpienie
towarzysza Kulikowa, który rzekomo powiedział, że ZSRR i państwa sojusznicze
okażą Polsce pomoc zbrojną. Jednak – zauważył Rusakow – towarzysz Kulikow
nie powiedział tego wprost, on po prostu powtórzył słowa, które w swoim czasie
wypowiedział L.I. Breżniew: nie zostawimy w biedzie Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej50.
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Jeśli wypowiedź Rusakowa relacjonuje faktyczne zdarzenie, to wypowiedź Jaruzelskiego może być jedynie rodzajem patriotycznej farsy odgrywanej przed polskim
czytelnikiem i pokazuje na całkowitą izolację jego osoby.
Jaruzelski nie stosował teorii klas społecznych, nie analizował interesów poszczególnych grup – pozwalało mu to przedstawiać się jako reprezentant i zbawca narodu. W okresie jego panowania rozwiązywanie sprzeczności społecznych zostało
zastąpione hasłami „porozumienia” i „reformy gospodarczej”, co musiało zaowocować zaostrzeniem sprzeczności „realnego socjalizmu” i jego upadkiem. W okresie
późniejszym przestał przypisywać reformie gospodarczej „socjalistyczny” charakter, a sens jej sprowadził do tworzenia fundamentów kapitalistycznej transformacji
ustrojowej. W jego ocenie reforma gospodarcza mogła stanowić płaszczyznę szerokiego porozumienia narodowego władzy z antysocjalistyczną opozycją, a „okrągły
stół” stał się „jutrzenką wolności”. Nie z jego winy reforma gospodarcza nie spełniła
pokładanych w niej nadziei, ponieważ 12 grudnia 1981 roku Komisja Krajowa „Solidarności” uchwaliła 17 grudnia jako ogólnopolski dzień protestu. Dalsze trwanie tej
sytuacji prowadziło nieuchronnie do chaosu, katastrofy, nędzy, głodu, licznych ofiar.
Dlatego aby pokazać, że wprowadzenie stanu wojennego nie było jakimś „generalskim widzimisię”, oraz przerzucić część odpowiedzialności na Komitet Centralny
i Stanisława Kanię, cytuje jego słowa wypowiedziane na III Plenum KC PZPR we
wrześniu 1981 roku: „Gdybym miał odpowiedzieć na pytanie, co leżało u podstaw
stanu wojennego, bez żadnych wątpliwości i najmniejszego wahania odparłbym, iż
wyłącznie uchronienie Polski przed nieszczęściem, przed niebezpieczeństwem wybuchu wojny domowej, która musiałaby pociągnąć za sobą obcą interwencję”51.

Reformy w celu obrony systemu „realnego socjalizmu” czy jego obalenia?
Ekipa Jaruzelskiego zdawała sobie sprawę z antyustrojowego charakteru proponowanych „reform”. Władysław Baka w rozdziale poświęconym reformom ekonomicznym lat osiemdziesiątych potwierdza ten ich charakter. Ekipa Jaruzelskiego wiedziała, co robi. Świadomość tego widoczna jest w cytowanej przez Bakę ekspertyzie
przygotowanej w NRD, a wręczonej przez Ericha Honeckera I sekretarzowi KC
PZPR Stanisławowi Kani pod koniec stycznia 1981 roku, w której napisano między
innymi: „koncepcja reformy gospodarczej w Polsce ma z gruntu rewizjonistyczny
charakter, opiera się na pełnej negacji wszystkich dotychczasowych zdobyczy socjalizmu i kapitulanctwie wobec pozycji antysocjalistycznych i kontrrewolucyjnych”52.
Stan wojenny służył obronie antyustrojowego kierunku zmian za cenę przejściowego
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ograniczenia swobód demokratycznych. Dlatego Baka z rozbrajającą szczerością pisał, że po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku
[w] pełni zostały podtrzymane projekty ośmiu ustaw (tzw. „pakiet reformy”) przesłanych do sejmu przed wprowadzeniem stanu wojennego. Zostały uchwalone
26 lutego 1982 r. w takim kształcie, w jakim były uzgodnione z „Solidarnością”.
Tak więc stan wojenny nie spowodował zmiany kierunku.

Baka odnotowuje, że zmienił się układ sił społecznych na niekorzyść reformy,
gdyż „[j]ak by bowiem niewiarygodnie to brzmiało, największym sojusznikiem nurtu reformatorskiego w układzie władzy była «Solidarność»”53. Dalej zaś, co może
sugerować wręcz makiaweliczny sposób sprawowania władzy przez ekipę Jaruzelskiego, dodaje: „Jeszcze raz podkreślę: napięcia społeczne oraz stała presja, poczucie zagrożenia, były najbardziej skuteczną siłą «kruszącą beton» w strukturach
władzy”54. Skoro więc to odpowiadało ekipie Jaruzelskiego, mnożono pola konfliktów z „Solidarnością” po to, aby zagrzewać aktyw partyjny i gospodarczy do walki,
a później się z nich wycofać i skompromitować naiwnych obrońców PRL-u. O tym,
że na prywatny użytek ekipa Jaruzelskiego zdawała sobie sprawę z kontrrewolucyjnego charakteru reformy gospodarczej, świadczy cytowana przez Bakę wypowiedź
wicepremiera Zbigniewa Messnera na posiedzeniu Rady Ministrów 22 czerwca 1984
roku, kiedy stwierdził, że „[d]oprowadzony do końca model reformy społeczno-gospodarczej […] oznacza w istocie zmianę ustroju społeczno-politycznego”55.
Dojście do władzy bratniej ekipy Gorbaczowa odebrano jako możliwość przyśpieszenia antyustrojwych reform w gospodarce. Chciano je legitymizować poprzez
ogólnonarodowe referendum. Ogólnonarodowe referendum 29 listopada 1987 roku
zostało jednak tak zorganizowane, aby uderzyło w PZPR i władze państwowe. Jego
wyniki liczone były nie według liczby głosujących, a według osób uprawnionych,
czyli w ówczesnej sytuacji świadomie założono klęskę w referendum, aby przyśpieszyć jawne przejście do kapitalizmu, gdyż trudno było oczekiwać, że większość społeczeństwa zgodzi się na radykalny wzrost cen. W wyniku wymuszenia (?) przez
OPZZ ponad trzykrotnie wyższych rekompensat płacowych (6000 zł zamiast 1800)
z tytułu podwyższenia cen, co doprowadziło do rozchwiania rynku, ożywiła się działalność nielegalna „Solidarności”. Wybuchły strajki wiosną 1988 roku, w wyniku
których dla złagodzenia nastrojów zdymisjonowano rząd Messnera. Jaruzelski zaś
swym ezopowym językiem pisze: „Ówczesna władza nie próbowała tych wyników
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dezawuować czy podważać. Był to więc kolejny etap na drodze ku lepszemu zrozumieniu i poszerzeniu demokratycznych reguł w funkcjonowaniu państwa”56.
Po odwołaniu rządu Messnera można było finalizować proces obalania PRL-u.
Na czele rządu stanął partyjny sztandar wszystkich sił rewizjonistycznych i likwidatorskich w PZPR i gwarant szczerości władzy wobec kontrrewolucji – Rakowski.
Alfred Miodowicz, stojący na czele OPZZ, okazał się marionetką, która posłużyła
do obalenia rządu Messnera, utorowania drogi Rakowskiemu. Miodowicz poprzez
telewizyjną dyskusję z Wałęsą otworzył drogę do legalizacji „Solidarności”, później
zaś spacyfikował zorganizowany przez siebie Ruch Ludzi Pracy.
Latem 1988 roku, gdy PZPR była spacyfikowana i niezdolna do oporu, o słabych
wpływach społecznych, ale jednocześnie niosła w sobie potencjalną groźbę ożywienia, mógł Jaruzelski wystąpić z ideą „okrągłego stołu”. Baka pisze, że „[ś]wiadomość
konieczności zasadniczych zmian ustrojowych leżała u podstaw inicjatywy okrągłego stołu […]. Nie chodziło o doraźne czy taktyczne alianse władzy z opozycją”57.
Baka podkreśla osobistą rolę Jaruzelskiego w forsowaniu reformy gospodarczej,
której głównym efektem było przygotowanie kapitalistycznej transformacji ustrojowej, wbrew nawet większości w rządzie, nie mówiąc już o partii czy społeczeństwie.
„Jeśli mimo to już w pierwszych latach nie doszło do zdławienia reformy, to przede
wszystkim ze względu na duże zaangażowanie się w jej realizację Wojciecha Jaruzelskiego, pełniącego wówczas funkcje premiera oraz szefa partii”58.
Jest bardzo znamienne, że Jaruzelski, uchodzący w oczach swoich zacietrzewionych wrogów za komunistę i obrońcę socjalizmu, nigdzie w swoich późniejszych
wypowiedziach o odpowiedzialności za stan wojenny nie powoływał się na klasyków
marksizmu-leninizmu. Działania swoje usprawiedliwiał koniecznością obrony ładu
i porządku, walką z anarchią i chaosem, walką z nadciągającą katastrofą i wojną domową, interesami narodu, obywatelską współodpowiedzialnością za losy kraju. Wiesław Smutny (Wsiewołod Wołczew) należący do grona osób, o których z przekąsem
Jaruzelski mówił „troglodyci”, „prawdziwi komuniści”, a częściej siły „dogmatyczno-sekciarskie”, przypisywał Jaruzelskiemu wallenrodyzm i przyczynienie się do
obalenia „realnego socjalizmu”. Jaruzelski, zdaniem Wołczewa, komunistą nigdy nie
był, co najwyżej koniunkturalistą i karierowiczem. Cechą charakterystyczną analiz
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Wołczewa było to, że w latach osiemdziesiątych XX wieku nadmiernie idealizował
zaawansowanie komunistycznego budownictwa w ZSRR i jego gotowość do obrony
socjalizmu w innych państwach „realnego socjalizmu”. Pisał w związku z tym, że
pierwotne założenia stanu wojennego przewidywały, obok znanych restrykcji, również rozwiązanie PZPR i internowanie aktywnych komunistów, z czego Jaruzelski
musiał jednak zrezygnować, aby przedwcześnie nie demaskować swoich rzeczywistych zamiarów i nie zaogniać stosunków z ZSRR59. Stan wojenny nie miał na celu
obrony socjalizmu, lecz uśpienie czujności sojuszników z Układu Warszawskiego,
przede wszystkim zaś zapewnić Jaruzelskiemu nieograniczoną władzę. Reforma gospodarcza była narzędziem dalszego rozkładu gospodarki uspołecznionej. Program
„odnowy” i „reformowania” socjalizmu był w rzeczywistości świadomym programem jego kompromitacji w oczach społeczeństwa. Zdaniem Wołczewa z chwilą
wprowadzenia stanu wojennego zlikwidowano kierowniczą rolę partii na rzecz wojska i administracji państwowej. Partia została sterroryzowana i ubezwłasnowolniona
przez własne kierownictwo, czemu patronował jej I sekretarz KC. Realizowano zarazem konsekwentnie oczyszczanie z komunistów aparatu partyjnego i państwowego,
szczególnie kadr wojska i MSW.
Oficjalne represje wobec „Solidarności” były posunięciem wyraźnie spektakularnym, które w istocie rzeczy oznaczało przejęcie przez Jaruzelskiego kadr „Solidarności” na przechowanie i powstrzymanie ich, w ten sposób, od szkodliwego
w ówczesnej sytuacji, z punktu widzenia interesów kontrrewolucji, awanturnictwa
politycznego. Nie obyło się to, oczywiście, bez szeregu „wypadków przy pracy”,
ofiarami których stali się ludzie „Solidarności”, ponieważ bezpośredni wykonawcy na dole nie byli wtajemniczeni w rzeczywiste zamiary Jaruzelskiego, znaczna
część ich natomiast reprezentowała przeciwstawne jemu stanowisko polityczne.
Te „wypadki przy pracy” nie zmieniają ani rzeczywistych zamiarów, ani rzeczywistych wyników wprowadzenia stanu wojennego60.

Tylko względy pragmatyczne, to, że PZPR była partią, z której rekrutowała się
większość kadr aparatu gospodarczego i państwowego i nie była wówczas gotowa
do tak radykalnej decyzji, jak rozwiązanie PZPR, zadecydowały o pozostawieniu jej
jako swoistego listka figowego antyustrojowych działań. Nie przypadkiem Jaruzelski
określa ją jako „ustrojowy serwitut”61.
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Atak na PZRP
Jaruzelski, mówiąc po latach o swej odpowiedzialności, nie utożsamiał się już z partią
(PZPR), co wynikało zapewne z dwóch zasadniczych powodów: po pierwsze, PZPR
była wewnętrznie ideologicznie i politycznie rozbita, a po drugie, została przez niego
świadomie ubezwłasnowolniona, aby nie przeszkadzała we wdrażaniu jego „reform”.
Sam Jaruzelski ujawnił, że nie rozwiązał PZPR i nie mobilizował jej, gdyż obawiał
się, że odrodzona partia mogła pokrzyżować jego plany. Działanie takie byłoby nieracjonalne, gdyż „[w] warunkach toczącej się walki skupiliby się w niej bowiem
przede wszystkim ci twardzi, niezłomni, a reformatorów doszczętnie by «wypłukano»”62. Jaruzelski przynał po latach, że odgrywając rolę przywódcy partii, był w rzeczywistości jej likwidatorem. Założenia stanu wojennego były tak opracowywane,
aby stan wojenny stanowił jednocześnie uderzenie w PZPR i uniemożliwił zmobilizowanie jej do obrony kapitalizmu państwowego i rozwoju socjalizmu w przyszłości.
Witalij Pietrow w związku z tym pisał:
Wprowadzenie stanu wojennego w celu ocalenia pokoju społecznego i podstaw
ustrojowych kraju zapoczątkowało w istocie przyśpieszoną erozję jednego z filarów tego ustroju – partii. Jaruzelski faktycznie przyczynił się do dalszego upadku
autorytetu partii, kiedy po 13 grudnia 1981 r. odsunął ją od aktywnego udziału
w procesie normalizacji gospodarczego i politycznego życia kraju. „Tarcza wojskowa”, którą Jaruzelski jakoby ochraniał partię od krytyki i napadów przeciwników, w istocie odizolowała partię od narodu, co nieuchronnie wprowadziło PZPR
na tę samą drogę, którą w 1985 roku dla KPZR wybrał Michaił Gorbaczow63.

Jaruzelski przedstawiał się jako polityk „złotego środka”, co wyrażało się między innymi w polityce tak zwanego cięcia po skrzydłach. Tak ciął po skrzydłach, że
w końcu okazało się, że obciął tylko jedno, bo „nurt reformatorski” „w ostatecznym
rachunku […] zwyciężył”64. Jaruzelski poczytuje nawet za osobistą zasługę i „historyczny plus polskiej lewicy” to, że siły komunistyczne i marksistowskie zostały tak
rozbite, iż przy likwidacji PZPR nie zdołały utworzyć własnej partii politycznej, którą Jaruzelski w swoim slangu nazywa „strukturą konserwatywną”65, aby nie dać się
złapać za przysłowiowe słowo. Umacnianie PZPR przez Jaruzelskiego było pozorne.
Był dumny z tego, że od 1986 roku co roku wstępowało do PZPR 40 tysięcy głównie
młodych członków, w imię oczywiście nie obrony kapitalizmu państwowego (socjalizmu), lecz jego rozkładania. „Dochodzili oni do wysokich stanowisk na szczeblu
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centralnym oraz w ogniwach terenowych. W obecnych warunkach ustrojowych ta
nowoczesna lewicowa generacja zdaje z powodzeniem polityczny, społeczny i gospodarczy egzamin”66, czyli, czego nie chce otwarcie powiedzieć Jaruzelski, umacnia wolnokonkurencyjny kapitalizm.
Jaruzelskiemu poszło stosunkowo łatwo ze spacyfikowaniem i ubezwłasnowolnieniem mas członkowskich PZPR, gdyż zamiast rewolucyjnej ideologii, po roku
1956 ulegała ona ciągłemu ideowo-moralnemu rozkładowi i opanowaniu przez pragmatyzm, partia była bowiem istotnym elementem systemu politycznego panowania
uprzywilejowanej warstwy zarządzającej. Dlatego Jaruzelski, nawet gdyby był żarliwym ideowcem, mógłby robić tylko to, w czym miałby poparcie aparatu partyjnego.
Bez poparcia aparatu partyjnego i biernego przyzwolenia mas partyjnych nawet największy ideowiec nie mógłby odwrócić orientacji warstwy zarządzającej na restaurację liberalnego kapitalizmu i uruchomić partii do walki o socjalizm i komunizm.
Pozytywny, choć deklaratywny charakter stosunku Jaruzelskiego do socjalizmu, jak
i kurs na restaurację kapitalizmu wynikały zatem z uwikłania i istniejących ograniczeń systemowych.
***
Z rzeczywistej roli Jaruzelskiego zdawało sobie sprawę niewiele osób. Nie było zapewne dziełem przypadku, że 25 września 1985 roku Jaruzelski został niezwykle
kurtuazyjne przyjęty w Nowym Jorku przez przedstawiciela najbardziej wpływowych magnatów finansowych świata – Davida Rockefellera. Spotkanie miało miejsce
wówczas, gdy pamięć stanu wojennego była bardzo żywa, a Jaruzelski w zachodnich
publikatorach przedstawiany była jako dyktator. Rockefeller potrafił uznać te określenia jako mało istotne wobec wagi omawianych spraw. W czasie spotkania – zdaniem Pawła Łepkowskiego – być może dyskutowano o ekspansji amerykańskiego
kapitału po upadku „żelaznej kurtyny”. W dodatku „Rzecz o historii” do dziennika
„Rzeczpospolita” pisał:
Nie wiemy, czy przybywając do Davida Rockefellera w 1985 r., generał Jaruzelski
chciał otworzyć Polskę na siły, nad którymi nigdy nie będzie w stanie zapanować.
Chociaż nie znamy treści prywatnej rozmowy premiera PRL z potężnym dyrektorem Rady Stosunków Międzynarodowych, pewne późniejsze fakty pozwalają
się domyślać, że 25 września 1985 r. miała się rozpocząć systematyczna aneksja
polskiej gospodarki przez kapitał powiązany z aktywami rodziny Rockefellerów.
Tak przynajmniej uważają różnej maści poszukiwacze teorii spiskowych, którzy
są głęboko przekonani, że generał Jaruzelski zdawał sobie sprawę, iż w zamian za
doraźną pomoc finansową podpisuje cyrograf, którego ostateczną ceną może być
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utrata suwerenności w wielu (jeżeli nie we wszystkich) obszarach polskiej gospodarki. Uważają, że w ten sposób architekt stanu wojennego miał sobie rzekomo
zapewnić nietykalność po upadku żelaznej kurtyny.

W zakończeniu zaś dodawał, że było zdumiewające, jak Jaruzelski „potrafił umiejętnie zjednać sobie w tak krótkim czasie człowieka bardzo odpornego na polityczne
obietnice”67.
Do ludzi, którzy potrafili odrzucić powszechne oceny emocjonalne pod adresem
Jaruzelskiego i docenić jego obiektywną rolę, należał z pewnością Adam Michnik
(uważany przed laty przez Jaruzelskiego za wrogiego socjalizmowi radykała, którego nie chciał nawet dopuścić do obrad Okrągłego Stołu68). Michnik podróżował
z nim później po krajach Zachodu i pomagał mu w promocji jego książek. Jaruzelski
przed ogłoszeniem stanu wojennego deklarował obronę socjalizmu „jak niepodległości”, ale później był dumny z tego, że przekazał władzę wrogom socjalizmu w sposób kulturalny, „na talerzu”. W ostatnich latach PRL-u obrona „socjalizmu” w jego
wydaniu okazała się więc odgrywaną farsą. Po latach ujawnił swoje pretensje wobec
budowniczych kapitalizmu wolnokonkurencyjnego, którzy w Polsce po 1989 roku
oficjalnie objęli władzę, że nie doceniają jego wysiłków na rzecz porozumienia z Kościołem katolickim, odejścia od socjalistycznej perspektywy w kierunku gospodarki
rynkowej i demokracji burżuazyjnej, że nie widzą, iż bez niego Polska nie odgrywałaby roli lidera kapitalistycznej transformacji ustrojowej.
Na taką ewolucję poglądów i historycznej roli skazani są ci politycy, którzy tracą
poparcie społeczne i swoją zorganizowaną bazę polityczną. Jaruzelski sam do swej
izolacji się przyczynił. Odszedł jako postać tragiczna i komiczna. Opuszczony przez
wielu wcześniejszych zwolenników, niedoceniony i zwalczany przez zagorzałych,
ale krótkowzrocznych wrogów. Doraźnie zyskiwał życzliwość i zrozumienie u ludzi
zawiedzionych neoliberalną rzeczywistością. Poczucie osamotnienia towarzyszyło
mu w ostatnich chwilach życia. Przed śmiercią powrócił na łono Kościoła katolickiego. Być może potrzebował jakiegoś elementu, który mógłby zmienić jego dotych-
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P. Łepkowski, XX wiek. Pakt Jaruzelski-Rockefeller, „Rzeczpospolita. Rzecz o Historii”
z 28 października 2016, s. J3. Zob. też: http://www.rp.pl/Historia/310279872-Jak-WojciechJaruzelski-dogadywal-sie-z-Rockefellerem.html#ap-3 (20.11.2016).
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Do członków Komitetu Centralnego z Warszawy 24 października 1988 r. miał powiedzieć:
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w obronie tych dwóch ludzi”. W. Jaruzelski, Przemówienie do członków Komitetu Centralnego z Warszawy 24 października 1988 roku. Cyt. za: A. Dudek, Reglamentowana rewolucja…,
s. 185.
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czasowy obraz i odczuwał ludzką potrzebę pozostawienia po sobie jak najlepszej
pamięci69.
Jaruzelski przez większość swego dorosłego życia mógł być subiektywnie przekonany o konieczności budowy i obrony socjalizmu, trzeba jednak zauważyć, że jego
wyobrażenia o socjalizmie nie wykraczały poza formalne znacjonalizowanie środków produkcji. Później jednak jednolity model gospodarki zastąpił eklektycznym
zlepkiem poglądów o dopuszczalności różnych form własności. Jaruzelski bowiem
okazał się w praktyce reprezentantem uprzywilejowanej warstwy zarządzającej
wszystkimi dziedzinami życia, dla której „realno-socjalistyczne” stosunki stanęły na
przeszkodzie w walce o nowe przywileje, a danie gwarancji nienaruszalności drobnej
własności prywatnej traktowała jedynie jako działania pozwalające pozyskać nieświadomych rzeczywistych celów i skali zjawiska sojuszników. Warstwa ta możliwość rozszerzenia swych dotychczasowych przywilejów widziała tylko poprzez
restaurację kapitalizmu wolnokonkurencyjnego, ponieważ już w „realnym socjalizmie” odizolowała się ona swoimi przywilejami od reszty społeczeństwa i nabrała
cech odrębnej, wyzyskującej pracującą większość społeczeństwa klasy społecznej70.
Nie była ona w stanie pokierować społeczeństwem tak, aby przełamać niewydolność
systemu i osiągnąć społeczną wydajność pracy wyższą niż w najwyżej rozwiniętych
krajach kapitalistycznych. Jaruzelski, należąc do tej warstwy oraz podzielając ekonomiczne i polityczne ograniczenia i złudzenia tej kasty, sam skazywał się na izolację
społeczną i klęskę, gdyż uwikłał się w sprzeczność pomiędzy socjalistyczną fraze-
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Antoni Dudek wskazywał na tendencje występujące w centralnym aparacie bezpieczeństwa
i partyjnym. Świadom tego był Zarząd Polityczno-Wychowawczy MSW, który w swojej ocenie
z 1988 r. pisał m.in., że wśród funkcjonariuszy osłabło znaczenie motywacji ideowych na rzez
materialnych. „Aparat polityczny nadzorujący MO i SB sygnalizował w ten sposób, że funkcjonariusze domagają się kolejnych przywilejów, bez których nie będą skłonni aktywnie zwalczać
przeciwników reżimu. Tymczasem rządzący generałowie nie mieli wystarczających środków
do stworzenia zachęt finansowych porównywalnych z zarobkami, jakie najbardziej operatywni
funkcjonariusze mogli uzyskać w rozwijającym się od połowy lat 80. sektorze prywatnym”. A.
Dudek, Reglamentowana rewolucja…, s. 437. Jaruzelski nie był w stanie „zahamować coraz silniejszych w szeregach aparatu władzy dążeń do konwersji kurczącego się kapitału politycznego
na kapitał ekonomiczny, co nazwano później uwłaszczeniem nomenklatury. «To krzycząca niesprawiedliwość, gangsterstwo pod naszym bokiem» oburzał się w maju 1988 r., kiedy okazało
się, że utworzona cztery lata wcześniej spółdzielnia mieszkaniowa «Młoda Gwardia», której
członkami zostało m.in. osiemdziesięciu funkcjonariuszy Komitetu Centralnego PZPR, stała
się narzędziem pomnażania prywatnego kapitału. Podobne zjawiska zachodziły też w służbach
specjalnych (zwłaszcza wojskowych), gdzie maskowano je m.in. jako działania mające ograniczyć wydatki budżetowe na ich działalność, ale największą skalę przybrały w szeregach aparatu
gospodarczego. Z blisko 1,6 tys. poddanych analizie spółek nomenklaturowych (w rzeczywistości było ich więcej), ponad 90% należało do ludzi pracujących jako dyrektorzy, kierownicy
i prezesi państwowych przedsiębiorstw i spółdzielni”. Ibidem, s. 438.
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ologią i kapitalistyczną praktyką. Wbrew temu, co głosił na początku lat osiemdziesiątych XX wieku, kształt socjalizmu nie był jednoznacznie określony i przesądzony
na zasadzie „wyroku historii”. Jednak pod hasłem walki z dogmatyzmem stygmatyzował część członków partii i zablokował możliwość dyskusji ideowo-teoretycznej
w PZPR. Ideologiczne rozbicie PZPR i niedostosowanie wyobrażeń o socjalizmie
do ówczesnych warunków skutkowało brakiem odpowiedniej strategii i taktyki, co
ułatwiło podstawienie w miejsce pseudosocjalistycznych frazesów rozwiązań burżuazyjnych i kapitalistyczną transformację ustrojową.
Z faktu, że oświadczenia Jaruzelskiego o jego pobudkach i intencjach są diametralnie sprzeczne na kolejnych etapach jego drogi życiowej, można wyciągnąć cztery
wnioski:
1. Jego poglądy ewoluowały pod wpływem własnych porażek, przeliczenia się
w początkowych kalkulacjach, w obliczu zmian, którym nie był w stanie lub subiektywnie nie był zdolny zapobiec, a do których – jak każdy człowiek! – musiał
się przystosować;
2. Tu także nie jest on wyjątkiem – uległ tendencjom do prezentyzmu (przedstawiania wcześniejszych zdarzeń i własnych czynów oraz myśli sprzed lat z punktu
widzenia dzisiejszych dominujących kryteriów);
3. Po latach manipuluje czytelnikiem w tych sprawach w trosce o własne dobre imię,
dobrą pamięć o sobie tudzież potrzebę dobrej samooceny. Zmienność ta i niespójność autowizerunku (to komunista i obrońca socjalizmu, to znów zręczny reformator dojrzewający do przewartościowań i przemycający ewolucyjne zmiany, to
wreszcie prekursor transformacji wespół z Rakowskim) nie daje prostej podstawy do przypisywania mu po prostu draństwa czy wallenrodyzmu w stosunku do
PZPR i PRL;
4. Nie można jednak Jaruzelskiego uważać za bezwolną ofiarę procesów uwikłania
w historię, przetrwał wszystkie kryzysy polityczne, co więcej – awansował dzięki nim i umacniał swoją pozycję. Jaruzelski w przeciwieństwie do poprzednich
dwóch I sekretarzy KC PZPR nie został oceniony przez własną partię. O ile jego
poprzednicy zostali zmuszeni do ustąpienia ze stanowisk partyjnych, to Jaruzelski już na tyle ubezwłasnowolnił partię, że był w stanie zaszantażować Komitet
Centralny groźbą swego odejścia z funkcji I sekretarza, aby Komitet Centralny
zgodził się na jego politykę ustępstw prowadzącą, jak się okazało, do upadku
poprzedniego ustroju. Gdy wypełnił swą misję, zrezygnował z funkcji na rzecz
Rakowskiego, który dopełnił smutnego losu wielkiej niegdyś PZPR.
Najprawdopodobniej Jaruzelski nie rozumiał przyczyn zmiany stanowiska swoich formalnych wrogów i narastającej nagonki w stosunku do jego osoby po 1990
roku, gdyż: po pierwsze był świadomy swoich zasług w przygotowaniu warunków
do rozpoczęcia kapitalistycznej transformacji ustrojowej, a po drugie jego wybór na
prezydenta PRL był niemożliwy nie tylko bez poparcia Rosji, ale również, o czym
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obecnie wielu jego krytyków wolałaby zapomnieć, bez poparcia USA i Watykanu.
19 lipca 1989 roku został wybrany na Prezydenta PRL przez Zgromadzenie Narodowe głosami 269 posłów z ramienia PZPR, ZSL, SD, Polskiego Związku Katolicko-Społecznego, Unii Chrześcijańsko-Społecznej i Stowarzyszenia PAX oraz jednego
senatora z ramienia PZPR. Jaruzelski otrzymał więc 270 głosów na 537 możliwych,
a zatem uzyskał wymaganą większość aby zostać prezydentem. Marek Zagajewski
przypomniał, że duża część ówczesnej antysocjalistycznej opozycji uważała Jaruzelskiego za męża opatrznościowego, chroniącego kraj przed wojną domową, ale w czasie kampanii wyborczej złożyła obietnicę, że na Jaruzelskiego głosować nie będzie.
Wówczas ambasador USA John R. Davies spotkał się 22 czerwca 1989 roku na obiedzie z wąską grupą liderów „Solidarności” i podpowiedział im jak „przeprowadzić
wybór Jaruzelskiego nie głosując na niego”. Przekonywał ich do zorganizowania
kontrolowanego bojkotu prezydenckich wyborów przez przedstawicieli solidarnościowej „opozycji” w formie wstrzymania się od głosu, czy nawet rezygnacji z udziału w głosowaniu w wyniku „choroby”. „Wybory opierały się na takiej zasadzie, że do
tych parlamentarzystów, którzy głosowali «za» realnie dołączali zarówno ci, którzy
oddawali głosy nieważne, jak i ci głosujący, którzy wychodząc z sali, w ogóle nie
głosowali, przez co faktycznie zmniejszali quorum, od wysokości którego liczono
względną większość 50 procent głosów plus 1. W efekcie głosy korzystne dla Jaruzelskiego pochodziły nie tylko z grupy jego zwolenników, ale także od drugiej grupy
parlamentarzystów oddających głosy nieważne i trzeciej złożonej z osób niegłosujących z powodu opuszczenia sali obrad. Natomiast po drugiej stronie barykady pozostali przeciwnicy Jaruzelskiego oraz wstrzymujący się od głosu uczestnicy wyborów,
co powodowało z kolei podwyższenie poziomu quorum. W efekcie solidny udział
w wyborze Jaruzelskiego na prezydenta miało jedenastu parlamentarzystów Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu”71. „Rząd
Stanów Zjednoczonych tak dalece zaangażował się w realizację planu ustanowienia
Jaruzelskiego prezydentem PRL, że wziął w nim udział osobiście prezydent USA.
George H.W. Bush specjalnie przybył do Polski z wizytą oficjalną przed wyznaczonymi na 19 lipca wyborami prezydenckimi i w dniach 9–11 lipca 1989 roku przeprowadził w naszym kraju kampanię promocyjną na rzecz Wojciecha Jaruzelskiego
jako jedynego kandydata na prezydenta”72. Jaruzelski miał więc podstawy, by sądzić
o poparciu Wschodu i Zachodu dla swoich wcześniejszych działań. Narastająca po
roku 1990 krytyka ze strony jego wrogów, deklarujących swoje związki z Zachodem,
tym bardziej była dla niego niezrozumiała i źródeł jej mógł doszukiwać się w spisku
lub głupocie ludzi elity politycznej.
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Rewolucje proletariackie nie są jedynymi rewolucjami, które doznały porażki
w wyniku tego, że z potrzeby ich rozwoju i obrony uczyniono farsę. Porażkę poniosła rewolucja 1789 roku i szereg późniejszych rewolucji burżuazyjnych, a jednak
kapitalizm z krótko trwającymi rewolucjami okazał się ustrojem zwycięskim nad
feudalizmem w skali całej planety. Liberałowie i neoliberałowie, broniąc kapitalizmu,
odgrywając obecnie role „pogromców komunizmu”, zapowiedzieli farsę o „końcu
historii”. Ta farsa stopniowo zamienia się jednak w tragedię, gdyż porażka „realnego socjalizmu” na obecnym etapie rozwoju historii, wbrew pozornej oczywistości
i triumfalizmowi wygranych, nie rozwiązuje strukturalnych sprzeczności kapitalizmu, lecz prowadzi do ich zaostrzenia na nowym, wyższym pułapie. W związku
z tym proroczo brzmią słowa Marksa, który przepowiadał cały ciąg tragedii oraz
komedii i o rewolucjach proletariackich pisał, że czeka je niejedna jeszcze porażka –
ustawicznie same siebie krytykują, wciąż przerywają swój własny bieg, wracają do tego, co już na pozór zostało dokonane, by to samo rozpocząć od nowa,
z okrutną dokładnością szydzą z połowiczności, słabości i niedołęstwa swych
pierwszych poczynań, zdają się obalać przeciwnika po to tylko, by zaczerpnął
świeżych sił z ziemi i urósłszy w potęgę znów powstał przeciw nim, wciąż się
cofają przerażone bezgranicznym ogromem własnych swych celów, póki nie wytworzy się sytuacja uniemożliwiająca wszelki odwrót73.

ON THE IDEOLOGICAL AND POLITICAL RESPONSIBILITY
OF WOJCIECH JARUZELSKI
Summary
There is a distinct division in judgements on W. Jaruzelski between people who regard
him as a defender of socialism, and those who treat him as a traitor. In fact, Jaruzelski
was nether of them. The analysis of his government policy indicates that he upholded
the interests of the privilidged ruling group, that had developed into exploitative social
class during the period of „real socialism” and perceived the further realisation of its
interests only through systemic transformation towards capitalism. The Martial Law was
not a form of securing socialism but a move to prepare conditions for overtly capitalist
transformation.
Keywords: socialism, state capitalism, martial law, capitalist transformation, treason, nation
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Amerykański Światowid. Cztery oblicza kompleksu
militarno-przemysłowo-medialnego
Słowa kluczowe: wojsko, media masowe, imperializm, Amerykański snajper (film)

Wprowadzenie
Odkąd pięciogwiazdkowy generał Dwight Eisenhower w pożegnalnym przemówieniu prezydenckim w 1961 roku przestrzegał przed kompleksem przemysłowo-militarnym, który jest zagrożeniem dla demokracji w Stanach Zjednoczonych1, liczne
grono badaczek i badaczy rozwijało tę koncepcję. W piśmiennictwie naukowym –
a za nim i w publicystyce – pojawiły się między innymi takie kategorie, jak: kompleks militarno-poprzemysłowy (Annamarie Oliverio)2, kompleks militarno-przemysłowo-medialno-rozrywkowy (James der Derian)3, kompleks militarno-więzienno-edukacyjno-przemysłowy (Henry A. Giroux)4 bądź też po prostu bezprzymiotnikowy kompleks (Nick Turse)5. Użyta w tytule formuła kompleks militarno-przemysło-
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D. Eisenhower, Rozbrojenie jest koniecznością, w: Wielkie mowy historii. Od Hitlera do Eisenhowera, Warszawa 2006, s. 324–325.

2

A. Oliverio, On Being ‘Frank’ about Terrorism, „Journal of Developing Societies” 2008, nr 24
(1), s. 13.
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J. Der Derian, Virtuous War. Mapping the Military-Industrial-Media-Entertainment Network,
New York–London 2009.
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H.A. Giroux, The Terror of Neoliberalism: Rethinking the Significance of Cultural Politics,
„College Literature” 2005, nr 32 (1), s. 8.
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N. Turse, The Complex. How Military Invades Our Everyday Lives, New York 2008.
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wo-medialny stanowi pewien kompromis między Scyllą nadmiernej szczegółowości
a Charybdą zbytniej ogólności. Dla jasności toku wywodów w dalszej części będzie
się używało słowa kompleks.
Światowid, starożytne bóstwo pogańskie, które przedstawiano na posągach
z czterema patrzącymi w różne strony świata twarzami, może być dobrą metaforą
kompleksu. Jest on wielowymiarowy, ale przynajmniej cztery jego oblicza zdają się
dominować. Pierwszą, chciałoby się rzec – najbardziej klasyczną twarzą są interwencje zbrojne – niekiedy nazywane przez krytyków wojnami neokolonialnymi – poza
granicami Stanów Zjednoczonych, w ostatnich dekadach skierowane zwykle przeciwko krajom Większego Bliskiego Wschodu (Greater Middle East). Drugą twarzą
jest celowe marnotrawstwo, którego beneficjentem są militarne biurokracje i czołowe korporacje przemysłu wojskowego. Trzecia dotyczy konieczności głębszego
zakorzenienia militaryzmu w tkance społecznej, konkretnie szkolnictwie średnim
traktowanym jako środowisko rekrutacji do amerykańskich sił zbrojnych. Ostatnia
twarz ma charakter medialny i poniekąd rozrywkowy, rozrywka bowiem przekazuje
kody społeczne, kształtuje postawy, piętnując jedne zachowania, a chwaląc drugie.
Artykuł składa się z czterech rozdziałów odpowiadających kolejnym obliczom
kompleksu.
Andrew J. Bacevich, emerytowany pułkownik armii amerykańskiej i historyk
wojskowości, pomaga zrozumieć i skontekstualizować uwarunkowania militarnego
zaangażowania się Stanów Zjednoczonych po drugiej wojnie światowej, zwłaszcza w regionie bliskowschodnim. Po śmierci Chalmersa Johnsona to zapewne najbardziej znaczący konserwatywny krytyk amerykańskiego imperium w Stanach
Zjednoczonych. Następnie przechodzi się do pasożytniczego wymiaru wydatków
zbrojeniowych, które przyczyniają się do społecznie i ekonomicznie niekorzystnej
alokacji ograniczonych zasobów. Trzecia część rozważań dotyczy militaryzacji amerykańskich szkół jako przejawu głębszego procesu transformacji społecznej, która
ma służyć wymogom kompleksu i wpojeniu przekonania – arogancko wyrażonego przez Davida Fruma i Richarda Perle’a – że Stany Zjednoczone są „największą
spośród wszystkich potęg w dziejach”6. Wyreżyserowany przez Clinta Eastwooda
Amerykański snajper, przedmiot rozważań ostatniego rozdziału, jest filmem, który
zarobił najwięcej w Stanach Zjednoczonych w 2014 roku. Do początku marca 2015
roku wypracował globalnie ponad pół miliarda dolarów zysku, z czego w Ameryce
Północnej ponad 337 milionów dolarów i 163 miliony za granicą7. Obraz okazał się –
pod względem komercyjnym – największym sukcesem w historii filmów wojennych.
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H.A. Giroux, The Terror…, s. 10–11.
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P. McClintock, Box Office Milestone: ‘American Sniper’ Hits $500M Globally, Becomes Top
2014 Title in U.S., „Hollywood Reporter” z 8 marca 2015 r., http://www.hollywoodreporter.com/
news/box-office-milestone-american-sniper-779977 (10.09.2016).
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U źródeł wojen prowadzonych przez Amerykę
Bacevich w ostatniej dekadzie ubiegłego wieku zaczął publikować w prawicowych
czasopismach – „Weekly Standard”, „National Review” i „First Things” – obnażając
głupotę i hipokryzję czasów prezydentury Billa Clintona. Niemniej z czasem zaczął
zdawać sobie sprawę, że konserwatyści są podatni na innego rodzaju głupotę i hipokryzję. Doszedł do wniosku, że obie główne partie amerykańskie służą bogatym
i sławnym, co nie jest bez związku z amerykańskim militaryzmem8. Po wielu latach
od czasu swej służby wojskowej – także w trakcie wojny wietnamskiej – doszedł do
wniosku, że Amerykanie są „omamieni” (seduced) przez wojnę, które to stwierdzenie stało się podtytułem jednej z jego książek.
Jeżeli – jak twierdzą neokonserwatyści uznający zimną wojnę za trzecią wojnę
światową – obecnie toczy się czwarta wojna światowa, to rozpoczęła się ona w 1980
roku – ogłosił ją ówczesny amerykański prezydent Jimmy Carter9. Stało się to w obliczu załamania się polityki, którą wcześniej prowadził on i siedmiu poprzednich prezydentów Stanów Zjednoczonych. Amerykańscy twórcy polityki traktowali Bliski
Wschód jako obszar mniej istotny od Europy i Azji Wschodniej – Carter to zmienił,
czyniąc Bliski Wschód centrum zainteresowania supermocarstwa.
W latach 1945–1979 bliskowschodnia polityka Stanów Zjednoczonych była
ostrożna. Jej celem było zapewnienie stabilności i dostępu do zasobów ropy, lecz
przy minimalizowaniu obecności wojskowej. W lutym 1945 roku prezydent Franklin
Delano Roosevelt położył podwaliny tej polityki – spotkał się z królem z dynastii
saudyjskiej Ibn Saudem. Arabia Saudyjska mogła liczyć na amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa – w zamian Ameryka miała mieć uprzywilejowany dostęp do
wręcz niezmierzonych zasobów saudyjskiej ropy naftowej. Amerykańską strategię
oddawała kategoria ekonomii siły; unikano zaangażowania zbrojnego. Kiedy było to
konieczne, uciekano się do pokazu siły, choćby w roku 1946, kiedy Harry Truman
nakazał USS Missouri pojawienie się na wschodnim Morzu Śródziemnomorskim,
aby przestrzec Moskwę przed ingerencją w sprawy Turcji, a także w 1958 roku, kiedy Dwight D. Eisenhower wysłał amerykańskich marines do Libanu (była to krótka
i bezkrwawa okupacja). Amerykanie preferowali tajne operacje nad bezpośrednie
użycie siły – przykładem tego był wspierany przez CIA zamach stanu, który obalił
w Iranie Mohammada Mossadegha w 1953 roku. Często polegano na prywatnych
kontraktorach, aby uniknąć bezpośredniego wojskowego zaangażowania (dostarczali oni broń i szkolili sojuszników amerykańskich) – przykładem tego może być korporacja Vinnel, która zajęła się modernizacją Gwardii Narodowej Arabii Saudyjskiej.
Rok 1979 znamionował koniec powyższej polityki, co wynikało z dwóch istotnych
8

A.J. Bacevich, The New American Militarism. How Americans are Seduced by War, Oxford
2005, s. xi.
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wydarzeń. Pierwszym z nich było obalenie szacha i irańska rewolucja instalująca
islamistyczny reżim wrogi Ameryce. Drugim była radziecka inwazja na Afganistan –
wydawało się, że Armia Czerwona może zagrozić bliskowschodnim dostawom ropy
na Zachód. Carter w styczniu 1980 roku w trakcie orędzia o stanie państwa ogłosił
zasady, które znane są pod nazwą doktryny Cartera: „Każda próba dokonana przez
zewnętrzną siłę, aby uzyskać kontrolę nad Zatoką Perską, będzie postrzegana jako
atak na żywotne interesy Stanów Zjednoczonych Ameryki, taki zamach będzie odparty przy użyciu wszelkich środków, włącznie z siłą militarną”10.
Każdy kolejny prezydent amerykański wzmacniał obecność wojskową w regionie.
Amerykańscy przywódcy mają nadzieję, że umiejętne korzystanie z siły wojskowej
pozwoli Stanom Zjednoczonym decydować o losie Większego Bliskiego Wschodu.
Porucznik generał Robert Kingston, pierwszy amerykański dowódca wojsk w Zatoce
Perskiej, wyjaśnił, że celem jego żołnierzy jest zapewnienie nieskrępowanego dostępu do ropy z regionu. Ostatecznym celem doktryny Cartera jest ochrona amerykańskiego stylu życia11.
Carter przekonał się, że główne tematy wygłoszonego pół roku wcześniej przemówienia (znanego jako „kryzys zaufania”), takie jak poświęcenie, obniżenie oczekiwań czy ograniczenia nałożone na jednostkę w imię dobra wspólnego, nie znajdują
odzewu wśród obywateli. Amerykanie oczekiwali od władz wolności pojmowanej
jako większy wybór, poszerzony zakres możliwości, a nade wszystko większy dobrostan – w kategoriach materialnych. Wszystko to wymagało dostępu do taniej ropy.
Ronald Reagan został prezydentem również dzięki temu, że przedstawiał on Cartera
jako pesymistę, co go odróżniało od optymistycznych Amerykanów. Krytycy doktryny Cartera i jej późniejszej implementacji mogą mówić o wręcz diabelskim pakcie –
wymianie krwi za ropę, choć ówczesny prezydent postrzegał to inaczej. Kontrakt
zawierał trzeci element: jego celem było zapewnienie rosnącej majętności, która leży
u podstaw nowoczesnej amerykańskiej koncepcji wolności12.
Kiedy Stany Zjednoczone angażowały się w konflikt zbrojny na dużą skalę, zwykle powoływały się na względy ideologiczne, odwracając uwagę od uwarunkowań
geopolitycznych. Innymi słowy, Amerykanie mieli walczyć o uniwersalne wartości,
a nie o własne interesy. Zmagania z Japonią przedstawiano jako wojnę demokracji
z imperializmem, choć wojna na Pacyfiku miała na celu zdecydowanie o losie Azji
Wschodniej, zwłaszcza Chin. Harry Truman i jego następcy określali zimną wojnę jako walkę wolnego świata z totalitaryzmem, choć Stany Zjednoczone i Związek Radziecki pragnęli determinować los Europy, ze szczególnym uwzględnieniem
Niemiec. Od stycznia 1980 roku do września 2001 roku czwarta wojna światowa
10
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11
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podążała powyższą ścieżką. Wbrew deklaracjom amerykańskich przywódców kluczową rolę odgrywały kwestie geopolityczne. Wojna toczyła się o ropę, zwłaszcza
o jej saudyjskie pokłady. Po zamachach z 11 września Bush ogłosił wojnę o wolność,
prawa człowieka, w tym prawa kobiet. Rzeczywiste cele czwartej wojny światowej
pozostały jednakże niezmienione, lecz zwiększyła się skala amerykańskiego zaangażowania militarnego. Operacja Wolność Iraku nie miała nic wspólnego z postawieniem przed wymiarem sprawiedliwości sprawców zamachu, a nawet mogła to zadanie utrudnić. Wojna w Iraku miała sens geostrategiczny – pozwalając zmniejszyć
uzależnienie od saudyjskiej ropy, zwiększając pole manewru Ameryki w regionie,
włącznie z wykreowaniem nowego ładu na Bliskim Wschodzie. Krucjatę neokonserwatystów większość Amerykanów uznała za usprawiedliwioną, a nawet konieczną.
Wyjaśniają to, zdaniem Bacevicha, dwa czynniki. Pierwszym jest historyczna amnezja – w świetle 11 września 2001 roku wszystko inne stawało się nieistotne: nie liczyło się nic, co wydarzyło się wcześniej. Zapowiedziano nowy rozdział w dziejach Bliskiego Wschodu. Drugi stanowi niezwykła wiara w zdolność Stanów Zjednoczonych
do metamorfozy innych państw na swoją modłę, czemu towarzyszyła militaryzacja
amerykańskiej polityki zagranicznej. Amerykanie nie byli zdolni racjonalnie myśleć
o ograniczeniach siły militarnej. Uznano, że faktycznie armia amerykańska może
uczynić wszystko, nie licząc się z żadnym innym państwem ani też grupą państw.
Amerykańska krótkowzroczność odegrała wielką rolę w przebiegu czwartej wojny
światowej, pycha wzmocniła jej wrogów i wyalienowała starych sojuszników, wyczerpując siły zbrojne Stanów Zjednoczonych13.
Po drugiej wojnie światowej wyznaniem wiary (credo) w Ameryce stało się, że
tylko i wyłącznie Stany Zjednoczone mogą przewodzić światu, ratować i wyzwalać
go, koniec końców zaś przekształcać. Henry R. Luce w magazynie „Life” pisał na
początku 1941 roku o „amerykańskim stuleciu”, zwracając uwagę, że Amerykanie
powinni wypełnić obowiązek kierowania światem. Bacevich, patrząc wstecz na amerykańską wojskową politykę i praktykę po drugiej wojnie światowej, wskazuje na
ważne elementy ciągłości określane przezeń mianem „świętej trójcy” (sacred trinity).
Składają się na nią: przekonanie, że międzynarodowy pokój i ład wymagają od Stanów Zjednoczonych ustanowienia 1) „globalnej obecności wojskowej”, używając sił
zbrojnych do 2) „globalnej projekcji władzy”, aby zapobiec istniejącym i przewidywanym zagrożeniem, należy zatem polegać na polityce 3) „globalnego interwencjonizmu”. Credo zdefiniowało cel amerykańskich sił wojskowych, trójca zaś ich praktykę. Stosunki między nimi mają charakter symbiotyczny. Trójca nadaje pozorów
wiarygodności roszczeniom credo – credo usprawiedliwia wymogi i wysiłki trójcy.
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Razem tworzą one podstawy konsensusu, który kształtuje politykę amerykańską bez
względu na to, kandydat której z głównych partii obejmuje urząd prezydencki14.
Nie należy zapominać, że aspiracje globalnego przywództwa trwają nadal, choć
diametralnie zmieniły się uwarunkowania historyczne. Po drugiej wojnie światowej
amerykańscy sojusznicy w Europie Zachodniej i Azji Wschodniej byli bardzo słabi – obecnie są stabilni, bogaci i zdolni do samodzielnej obrony. Totalitarne ideologie, które rzuciły wyzwanie liberalizmowi w poprzednim stuleciu, odeszły w przeszłość. Józef Stalin nie żyje, imperium radzieckie upadło. Czerwone Chiny stały się
po prostu Chinami cenionymi przez Stany Zjednoczone jako źródło kredytu i dóbr
konsumpcyjnych. Komuniści rządzą w Pekinie, lecz bardziej niż na promowaniu
nauczania Mao Zedonga zależy im na wspieraniu eksportu. Wśród na poły oficjalnych wrogów Stanów Zjednoczonych, zaznacza Bacevich, dominują pigmeje – były
inkubator potężnych ruchów rewolucyjnych w postaci Iranu – obecnie zmagający się
z ogromnymi problemami wewnętrznymi, Korea Północna – kraj niezdolny wyżywić
własną ludność, Syria – worek treningowy Izraela, rządzona przez klauna (ówcześnie Hugo Chaveza) Wenezuela i – ze względu na stare dobre czasy – Kuba. Trudno nazwać współczesny świat miejscem harmonii i pokoju – byłoby to oczywistym
błędem. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z faktu, że współczesne zagrożenia –
w tym terroryzm, zmiany klimatyczne, niedorozwój i niestabilność Trzeciego Świata,
a także upowszechnienie się broni masowego rażenia, których jako pierwszy użył
Zachód – mają inną wagę od zagrożeń zimnowojennych. Przywiązanie Waszyngtonu
do credo i trójcy nie wynika obecnie z konieczności, lecz pasożytniczego interesu
własnego i inercji15.
Globalizacja – z amerykańskiego punktu widzenia – była rodzajem miękkiego,
nieformalnego imperium. Po implozji Związku Radzieckiego miał zapanować Pax
Americana, liderzy amerykańscy nie taili swych dalekosiężnych ambicji. Takie stanowisko okazało się brzemienne w skutki:
Instytucja zwykle nazywana Departamentem Obrony nie zajmowała się obroną,
specjalizowała się w utrzymywaniu potęgi za granicą. W roku 2001 Pentagon był
przygotowany na każdą ewentualność na Bałkanach bądź w północno-zachodniej
Azji czy też w Zatoce Perskiej. Nie był tylko przygotowany do odpowiedzi na
zagrożenia, jakie mogą się pojawić na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Świetnie wyszkolone i wyposażone jednostki amerykańskie były gotowe
bronić Seulu bądź Rijadu, ale Manhattan pozostawiono samemu sobie. Dziwaczne, jak może się wydawać, priorytety pokazywały zasadnicze przesłanie narodowej polityki bezpieczeństwa: kiedy dochodzi do obrony żywotnych amerykań-
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skich interesów, utrzymywanie kontroli nad peryferiami imperium bierze górę nad
strzeżeniem narodowych granic16.

Jeżeli rację ma historyk Corelli Barett, że wojna jest wielkim rewidentem instytucji, to kontrola instytucji życia publicznego po 11 września, w tym amerykańskich sił
zbrojnych, nie wypada korzystnie. Szacunki dotyczące potencjału bojowego amerykańskiej armii okazały się zdecydowanie przesadzone17.
Powyższy rezultat zaskoczył skupionych wokół Busha juniora neokonserwatystów, dla których atak na World Trade Center i Pentagon miał być pretekstem do
uwolnienia od wszelakich ograniczeń amerykańskiej potęgi wojskowej. Zaledwie
tydzień po zamachach Donald Rumsfeld powiedział dziennikarzom: „Stoimy przed
wyborem – zmiany naszego sposoby życia, co jest nie do przyjęcia, bądź też zmiany
ich sposobu życia, wybraliśmy […] to drugie”. Nikt nie pytał go, kim jesteśmy „my”
czy też „oni”18.
Oczywiste było, że wiele milionów ludzi, prawie wyłącznie w świecie muzułmańskim, musiało zmierzyć się z aktywnością amerykańskich sił zbrojnych. Administracja George’a W. Busha nie pragnęła aktywnego udziału obywateli w planowanych
działaniach. Po pierwsze, uznano go za zbędny – wystarczyły sprawne siły wojskowe.
Po drugie, aktywność obywateli mogła ograniczać swobodę działania administracji.
Sukces miała zapewnić teologia „rewolucji w sprawach wojskowych” (Revolution in
Military Affairs – RMA), zwana z czasem „transformacją”. Nowoczesna wojna miała
być biznesem profesjonalistów. W kościele RMA technologia miała status bóstwa,
jakość liczyła się bardziej niż ilość, precyzja bardziej niż brutalna siła19.
Zapomniano o nadal aktualnych ostrzeżeniach Carla von Clausewitza, że „[w]ojna
jest dziedziną niepewności; trzy czwarte tego, na czym są oparte działania wojenne,
pokrywa mgła większej lub mniejszej niepewności. Tutaj więc przede wszystkim
niezbędny jest subtelny, przenikliwy rozum, aby wyczuć prawdę i trafnie osądzić”20.
Amerykańskimi siłami zbrojnymi kierował generał Tommy Franks, któremu brak
było powyższych przymiotów. Franks kreował się na dobrego starego chłopaka
z Teksasu, może nie tak delikatnego jak kreatury z Pentagonu, lecz dwa razy od
nich sprytniejszego. Był nieomal dumny ze swojego nieokrzesania – jest zapewne
jedynym emerytowanym generałem, który w swoich wspomnieniach nazywa innych
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czterogwiazdkowych generałów „skurwysynami” (motherfuckers). Niestety, przekonuje Bacevich, wizerunek Franksa był tylko w połowie prawdziwy – faktycznie był
przewrażliwionym na swoim punkcie gburem, lecz brakowało mu pomyślunku w obliczu zadania, które go czekało21. Dodajmy, że Franks po upadku Bagdadu – a przed
rozpoczęciem powstania przeciwko siłom okupacyjnym – ogłosił swój sukces jako
„niemający porównania z niczym w annałach wojen”22.

Kompleks jako pasożyt społeczny i ekonomiczny
Ismael Hossein-Zadeh w książce z połowy ubiegłej dekady wskazuje, że amerykański militaryzm można postrzegać w kategoriach potężnych beneficjentów ekspansji wojskowej i wojennej dywidendy, kompleksu militarno-przemysłowego oraz
biznesu ekspansji wojskowej i wojny. Autor rozróżnia klasyczny, ekonomiczny imperializm z jednej strony i militarystyczny, niewydajny czy też „pasożytniczy imperializm” (parasitic imperialism) z drugiej. Najczęściej pasożytniczy imperializm
wyrasta na podglebiu ekonomicznego imperializmu – przedłużające się poleganie na
sile wojskowej, aby zyskać ekonomicznie, terytorialnie czy geopolitycznie, z czasem
wytwarza dynamikę, w której aparat wojskowy staje się autonomiczny, co skutkowało biurokratycznym imperium wojskowym. W pasożytniczym imperializmie siły
zbrojne przestają być narzędziem osiągania innych celów, stając się celem samym
w sobie. Zagraniczne interwencje nie służą powiększeniu bogactwa imperium, lecz
pozyskaniu większej części istniejących zasobów dla wojskowego establishmentu,
drenując gospodarkę narodową. Militaryzacja amerykańskiej polityki zagranicznej
kieruje się nie abstrakcyjnym interesem narodowym ani też specjalnym – naftowym,
lecz interesem kompleksu militarno-przemysłowego, któremu służy wojna i militaryzm. Dodajmy, że większość pozawojskowych korporacji transnarodowych, włącznie z firmami naftowymi, sprzeciwia się zagranicznym interwencjom23.
Militaryzm Stanów Zjednoczonych w dużej mierze można postrzegać jako zmagania o alokację środków publicznych w Ameryce, pewną strategię redystrybucji
zasobów narodowych na rzecz bogatych, obcinając jednocześnie wydatki na infrastrukturę społeczno-ekonomiczną. W tym kontekście istotne są zmagania między
dwiema frakcjami klas panujących w Stanach Zjednoczonych – multilateralnych
zwolenników neoliberalizmu (reprezentujących głównie interesy pozawojskowego
kapitału transnarodowego) oraz unilateralnych rzeczników nacjonalizmu i militaryzmu (służących interesom przemysłów wojskowych i międzynarodowo niekonku-
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rencyjnych sektorów gospodarki)24. W pewnym sensie powyższe konstatacje nawiązują do klasycznego podejścia Rudolpha Hilferdinga, który uważał, że siła militarna
może stanowić ostateczny argument w walce między kapitalistycznymi imperiami25.
Skłonność do budowania biurokratycznych imperiów w ramach sił zbrojnych cechuje amerykański kompleks militarno-przemysłowy – analogicznie do podobnych
struktur – lecz tym, co go wyróżnia, jest składnik przemysłowy. Przemysł wojskowy
Stanów Zjednoczonych, co odróżnia go od wcześniejszych imperiów, poddany jest
imperatywom kapitalizmu i wpływowi potężnych, nastawionych na zysk korporacji.
Odwraca to klasyczne relacje łączące popyt i podaż broni, ten drugi – kierując się
motywem zysku – poniekąd kreuje ten pierwszy26.
Nie należy zapominać o złożonych stosunkach między ekspansją militarną, interesami ekonomicznymi (na szczeblu krajowym i międzynarodowym) i długimi
falami ekonomicznej ekspansji i spadku koniunktury. Długie fale spowolnienia ekonomicznego i wysokiego poziomu bezrobocia bardziej sprzyjają militaryzmowi niż
okresy prosperity, gdyż niekonkurencyjne firmy kapitalistyczne wzywają do ochrony
siebie i prowokują prężenie militarnych muskułów, stanowiąc bodziec stymulacji gospodarki. Potwierdzają to istotne wzrosty wydatków zbrojeniowych we wczesnych
latach pięćdziesiątych, wczesnych osiemdziesiątych i na początku obecnej dekady.
Okresy ekonomicznej ekspansji, czyli neoliberalnego multilateralizmu, wiążą się
z preferowaniem stabilności i przewidywalności27.
W przemówieniu z maja 2011 roku ówczesny sekretarz obrony Robert Gates
stwierdził, że Pentagon to „amalgamat księstewek bez scentralizowanych mechanizmów alokacji zasobów, śledzenia wydatków i mierzenia efektów”28. Co gorsza,
prawie nie sposób uzyskać informacji o ilości wydatkowanych środków czy liczbie zatrudnionych. Paradoksalnie, miliardy dolarów, które Pentagon wydał na nowe,
efektywniejsze technologie, które miały pozwolić mu na przejście w połowie 2017
roku pierwszego w dziejach audytu, okazały się niezdolne do wykonania postawionych przed nimi zadań – powiększając tym samym skalę marnotrawstwa. Pentagon
nie potrafi śledzić swoich nieprzebranych zapasów broni, amunicji i innych rzeczy –
wydaje środki na nowe, a zarazem przechowuje przestarzałe i bezużyteczne. Ułatwia
to defraudacje i kradzieże. Skutki tego mogą być nie tylko finansowe. Między 2003
a 2011 rokiem armia zagubiła sprzęt warty 5,8 miliarda dolarów, gdy przerzucała go
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między jednostkami rezerwy a armią regularną, co mogło spowodować kłopoty ze
szkoleniem żołnierzy bądź obniżyć ich wartość bojową w razie nagłej potrzeby. Powyższa sytuacja wynika głównie z używania przez Pentagon tysięcy osobnych, przestarzałych, niekompatybilnych z sobą systemów księgowości i zarządzania. Wiele
z nich powstało w latach siedemdziesiątych XX wieku, przy wykorzystaniu szerzej
już nieużywanych języków komputerowych czy starych komputerów. Skutkiem
ubocznym jest, że z trudnością – jeśli w ogóle – można przeszukiwać ich dane, skądinąd w dużej części błędne. Nie wiadomo nawet, ile systemów księgowych i biznesowych jest używany przez wojsko i agencje obrony – Pentagon twierdził, że jest ich
2200, raport stworzony w styczniu 2012 roku na potrzeby Defense Business Board
(ciało doradcze sekretarza obrony składające się z przywódców biznesu) wskazuje
na około 5 tysięcy29.
Jak zauważa dziennikarz serwisu „Politico”, kiedy w 1961 roku sekretarz obrony
Robert McNamara stwierdził, że wdroży w Pentagonie system wydatkowania środków, który sprawdził się w koncernie Forda, stworzył potwora w postaci Agencji
Logistyki Obronnej (Defence Logistics Agency – DLA). Budżet DLA wynosi 44 miliardy dolarów rocznie. Gdyby była to prywatna firma, ulokowała by się na liście 50
największych korporacji w Stanach Zjednoczonych. Zatrudnia 25 tysięcy pracowników, którzy wydają dziennie 100 tysięcy rozkazów dotyczących nieomal wszystkiego – od farmaceutyków po szlachetne kruszce. Rocznie Pentagon wypłaca jej prawie
tyle samo środków, co dwóm największym kontraktorom razem wziętym – Boeingowi i Lockheed Martinowi (LM). Po dokonaniu inwentaryzacji w DLA okazało się,
że zapewne około połowa z wartego 14 miliardów sprzętu, była całkowicie zbędna.
Co więcej, że wojskowa agencja ma nikłe pojęcie o tym, co posiada. Dokonuje też
rozlicznych zbędnych wydatków – w jednym przypadku wykazano zakup części do
samolotu Marynarki Wojennej V-22 potrzebnych na 80 lat eksploatacji30.
Przykładem marnotrawstwa funduszy na zbrojenia jest program budowy myśliwca F-35 Joint Strike Fighter. Nawet konserwatywni komentatorzy podkreślają, że
może on sparaliżować amerykańskie siły zbrojne na dziesięciolecia, drenując budżet
obronny. Jest on zbyt drogi i nieefektywny, co wykazują niezależni eksperci lotnictwa wojskowego i amerykańskie agendy rządowe: U.S. Defense Department’s Director of Operational Test & Evaluation, Government Accountability Office i Congressional Research Service. Wyceniany na 1,5 biliona dolarów program ma zapewnić
amerykańskiemu wojsku samolot o wiele wolniejszy niż F-14 Tomcat z lat siedemdziesiątych XX wieku, o ponad połowę mniejszym zasięgu niż czterdziestoletni A-6
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Intruder, o zwrotności mniejszej niż F-4 Phantom z lat sześćdziesiątych ubiegłego
stulecia. Program rozpoczął się w styczniu 1994 roku, mając na celu wyprodukowanie lekkiego, taniego myśliwca dla Sił Powietrznych, Korpusu Piechoty Morskiej
i Marynarki Wojennej. Jak nie bez złośliwości zauważa Mike Fredenburg, 20 lat
i 100 miliardów dolarów później nie udało się stworzyć gotowego do służby myśliwca. Myśliwiec początkowo – w zależności od wersji dla poszczególnych sił zbrojnych – miał kosztować od 28 do 38 milionów dolarów za sztukę (w dolarach z 2015
roku: 45 do 61 milionów dolarów). W 2014 roku koszt wyprodukowania sztuki – bez
kosztów rozwojowych – miał wynosić (wedle szacunków analityka Winslowa Wheelera) w wariancie dla Sił Powietrznych 190 milionów dolarów oraz 270 milionów
w wersji dla Korpusu Piechoty Morskiej i Marynarki Wojennej31.
Produkujący F-35 LM twierdzi, że zapewni pracę 125 tysiącom ludzi w 46 stanach, tworząc nawet wirtualną mapę pokazującą liczbę miejsc pracy w każdym stanie32. Ten argument, obok zalet dla obronności kraju, pojawia się w całostronicowej
reklamie samolotu F-22 Raptor umieszczanej w prestiżowych gazetach, na internetowych witrynach politycznych, a nawet w waszyngtońskim metrze. Obok wizerunku myśliwca widniał pisany wielkimi literami napis: „300 milionów ochranianych,
95 000 zatrudnionych”33. Kosztujący około 350 milionów dolarów za sztukę F-22
jest najdroższym samolotem bojowym w dziejach. Wedle producenta to pierwszy
i jedyny niewykrywalny myśliwiec latający przy każdej pogodzie, przez całą dobę,
siedem dni i cały rok. Jego radar potrafi wykryć obiekty wielkości trzmiela. Co ciekawe, Raptor miał być amerykańską odpowiedzią na radziecki myśliwiec, który nigdy
nie powstał. Ma to być jedyny na świecie myśliwiec piątej generacji. LM w reklamie
zwraca uwagę na liczbę miejsc pracy w 44 stanach, które wiążą się z produkcją F-22,
nie wspominając jednak o 132 lobbystach w Waszyngtonie. Inna rzecz, że zapewne liczba miejsc pracy będzie o połowę niższa. Co więcej, obejmuje ona nie tylko
bezpośrednio zaangażowanych w jego budowę, pracujących w fabrykach, które dostarczały komponentów, ale nawet pracowników restauracji w pobliżu fabryk, do
których robotnicy udają się na posiłki34.
Badacze z Uniwersytet Massachusetts-Amherst zbadali wpływ na gospodarkę
wydatkowania miliarda dolarów – na cele wojskowe, cywilne (zwłaszcza energię odnawialną, opiekę medyczną i edukację), a także cięć podatków rzędu tej liczby, która
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zwiększyłaby konsumpcję. Wydatki cywilne zapewniają większą od wojskowych
liczbę miejsc pracy, zarówno nisko- (poniżej 32 tysięcy dolarów rocznie), średnio(między 32 a 64 tysiącami dolarów rocznie), jak i wysokopłatnych (ponad 64 tysiące
dolarów rocznie)35. Budżet Pentagonu w roku 2010 – 690 miliardów dolarów – zapewnia prawie 6 milionów miejsc pracy w wojsku i powiązanym z nim cywilnym
przemyśle. Ze względu na wysoki poziom technologiczny przemysłu zbrojeniowego
wiele z tych miejsc pracy jest wysokopłatna. Rodzi się jednak pytanie, czy są to
środki efektywnie wydatkowane. Szacuje się, że miliard dolarów przeznaczonych na
wojsko zapewnia 11,2 tysiąca miejsc pracy, cięcia podatków w wysokości miliarda
przynoszą 15,1 tysiąca miejsc pracy, wydatki na tak zwaną zieloną gospodarkę 16,8
tysiąca miejsc pracy, na opiekę zdrowotną – 17,2 tysiąca, zaś na edukację – 26,7 tysiąca. Innymi słowy, za te same pieniądze można wykreować od 50 do 140% więcej.
Powyższe szacunkowe rezultaty, oparte na oficjalnych danych statystycznych, można wyjaśnić na kilka sposobów. Po pierwsze, wydatki na wojsko są bardzo kapitałochłonne i nisko – szczególnie w porównaniu do wydatków edukacyjnych – pracochłonne. Po drugie, większa część wydatków amerykańskiego personelu wojskowego (aż 57%) trafia za granicę, podczas gdy przeciętne gospodarstwo domowe wydaje
jedynie 22% posiadanych środków na konsumowanie zagranicznych dóbr i usług. Po
trzecie, pensje w szeroko pojmowanym sektorze wojskowym są znacznie wyższe niż
w innych dziedzinach gospodarki36.

Dzieci: ofiary uboczne militaryzmu
Amerykańskie szkoły, twierdzi Giroux, coraz bardziej przypominają połączenie centrów handlowych i więzień37. W sytuacji pogłębiającej się korporatyzacji i urynkowienia edukacji w Stanach Zjednoczonych rząd federalny w coraz większym stopniu
staje się ciałem dyscyplinującym, co odbywa się za pomocą wojska, policji, więzień
i sądów. Nowa logika społeczna powoduje, że młodzież staje się zarówno ofiarą, jak
i towarem w walce z tym, co publiczne. Przejawia się to na różne sposoby: w wymaganiu mundurków szkolnych, używaniu wykrywaczy metali, rosnącej inwigilacji,
obecności uzbrojonych i nieuzbrojonych ochroniarzy czy też polityce zera tolerancji,
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w wyniku czego szkoła staje się raczej więzieniem czy obozem niż miejscem edukacji dzieci38.
Zjawisko militaryzacji amerykańskiego szkolnictwo odbywa się głównie na trzy
sposoby: poprzez programy Junior Reserve Officers’ Training Corps (JROTC), programy Troops to Teachers (TTT) i obejmowanie stanowisk zarządczych w szkołach
przez emerytowanych wojskowych. Symbolem triumfu ideologii ładu i porządku –
by nie kliszy w postaci „wojskowego drylu” – jest noszenie przez uczniów mundurków. Wbrew przeświadczeniu wielu rodziców brak jakichkolwiek dowodów, że
zwiększa ono bezpieczeństwo w szkole; kreuje ono natomiast atmosferę konformizmu wobec jednakowości i reguł. Przypomina traktowanie więźniów39.
Ustanowiony przez Kongres w 1994 roku program TTT umożliwia emerytowanym wojskowym uczenie dzieci, zwłaszcza z okolic o niskich dochodach. W 2000
roku przeszedł on z gestii Departamentu Obrony do Departamentu Edukacji. Program oferuje byłym wojskowym wsparcie finansowe: do 5 tysięcy dolarów kosztów
uzyskania certyfikatu nauczyciela i do 10 tysięcy dolarów za wyrażenie zgody na
nauczanie w szkołach, w których duży odsetek uczniów pochodzi z rodzin o niskich
dochodach. Można się zastanawiać, dlaczego nie poświęcono środków na zatrudnienie wykwalifikowanych nauczycieli, włącznie z wieloma ze stopniem naukowym
doktora, którzy pozostają bez zatrudnienia. TTT ma pokazywać pozytywne wzorce osobowe amerykańskiej młodzieży, choć można się zastanawiać, czy żołnierze
trenowani do wykonywania rozkazów, łącznie z rozkazami zabijania, reprezentują
wzorce, których potrzebują uczniowie w szkołach publicznych40.
Kolejni prezydenci, zarówno demokraci, jak i republikanie, zwiększali liczbę jednostek JROTC. Za prezydentury Geralda Forda ich liczba zwiększyła się z 1200 do
1600, George H.W. Bush podpisał inicjatywę, aby zwiększyć ich liczbę do 2900 (wtedy też skupiono się na młodzieży z ubogich społeczności, uznając, że dzięki temu
zredukuje się używanie narkotyków i zwiększy szacunek dzieci do siebie samych),
za prezydentury Billa Clintona liczba jednostek osiągnęła 3500. Gwoli ścisłości, programy JROTC pozornie nie mają służyć rekrutowaniu żołnierzy, lecz motywować
i wspierać młodzież41.
Rekrutujący do armii – przekonują Marvin J. Berlovitz i Nathan A. Long – zawsze
byli dwulicowi. Upowszechnienie się JROTC opiera się na oszustwach, twierdze38
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niach, że program przyczyni się do ograniczenia przemocy i używania narkotyków
w szkołach publicznych, wzmacniając szanse edukacyjne dzieci. Po zamieszkach
w Los Angeles Colin Powell przekonywał, że zaciągnięcie się do wojska to alternatywa dla handlu narkotykami i gangsterstwa. Zapomina się, że Pentagon wyklucza
udział w programach JROTC uczniów ze słabą średnią ocen i mających problemy
z zachowaniem. Należy również pamiętać, że Pentagon instytucjonalizuje przemoc
jako sposób rozwiązywania konfliktów. Jeżeli nawet JROTC wzmacnia umiejętności
przywódcze uczniów, nie oznacza to koniecznie niczego dobrego. Adolf Hitler, Charles Manson i Al Capone byli wszak niezwykle uzdolnionymi liderami. Podręczniki
uczące przywództwa podkreślają, że kluczową rolę odgrywa wypełnianie rozkazów
przełożonych. Central Committee of Conscientious Objectors zebrał – korzystając
z doniesień prasowych – anegdotyczne świadectwa, że instytucjonalizacja i gloryfikacja przemocy w JROTC przyczynia się do przemocy pośród uczniów42.
Ann Jones w kontekście niechęci amerykańskich władz do zaprzestania współpracy militarnej z państwami, które korzystają z dzieci-żołnierzy, pyta retorycznie,
dlaczego Waszyngton ma pomagać dzieciom w Sudanie czy Jemenie uniknąć wojny,
skoro w samej Ameryce stara się pozyskać idealistyczne i ambitne dzieciaki do służby wojskowej? „Nie powinno być tajemnicą – pisze Jones – że Stany Zjednoczone
mają największy, najbardziej efektywnie zorganizowany system rekrutacji dzieci-żołnierzy na świecie. Z rzadko u siebie spotykaną skromnością Pentagon nie stosuje
tej nazwy. Posługuje się terminem «program rozwoju młodzieży»”43.
Program rekrutacyjny jest prowadzony przez wysoko opłacane agencje reklamowe i public relations, opłacane z budżetu Departamentu Obrony. JROTC dotyczy
szkół średnich, zarówno prywatnych, jak i publicznych, w całych Stanach Zjednoczonych. W odróżnieniu od afrykańskich watażków Fodaya Sankoha czy Charlesa Taylora, Pentagon nie porywa dzieci i nie przymusza ich fizycznie do walczenia.
Preferuje uczynienie z młodych „kadetów”, jak to określił John Stuart Mill, „niewolników z własnej woli”, aby rolę, którą im przypisano, uznali za osobisty wybór.
JROTC wpływa na nie do końca rozwinięte umysły, nasycając je ideami, takimi jak
„patriotyzm” czy „przywództwo”. Bez względu na to, jak bardzo „cywilizowane” są
metody rekrutacji w Stanach Zjednoczonych w porównaniu z tymi w Liberii czy
Sierra Leone, efekt jest ten sam – dzieci stają się żołnierzami, mogą być zmuszone do
popełniania zbrodni. Kiedy zaczną wysuwać skargi lub uginać się pod presją, sięgają
po leki lub narkotyki. Program JROTC kosztuje amerykańskiego podatnika setki mi-
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lionów dolarów rocznie, nie wspominając o koszcie, jaki ponoszą dzieci niektórych
podatników44.
Pentagon oficjalnie zaprzecza, że JROTC jest narzędziem rekrutacji, przekonując,
że jest to „program poświęcony moralnemu, fizycznemu i edukacyjnemu dorastaniu
amerykańskiej młodzieży”. Nie jest tajemnicą, że JROTC odnosi największe sukcesy
na obszarach upośledzonych ekonomicznie i edukacyjnie. Na początku 2013 roku
sama armia lądowa miała 4 tysiące oficerów, którzy prowadzili programy w 1731
szkołach średnich. Ogólnie amerykańskie wojsko – armia lądowa, siły powietrzne,
marynarka wojenna i piechota morska – prowadzić miało jednostki JROTC w 3402
szkołach średnich w Stanach Zjednoczonych – 65% z nich na Południu – w których
uczestniczyło ponad 557 tysięcy dzieci45.
Departament Obrony w 2013 roku wydał 365 milionów dolarów na mundury,
zaaprobowane przez Pentagon podręczniki, sprzęt i część pensji instruktorów programu JROTC. Instruktorami są oficerowie w stanie spoczynku, odpowiadają oni
nie przed szkołami, lecz siłami zbrojnymi. Oficerowie otrzymują federalne emerytury, szkoły opłacają część (około połowy) ich wynagrodzeń. American Friends Service Committee (AFSC) oszacował, że rzeczywiste koszty programów JROTC są
znacznie wyższe od podawanych przez władze – w 2004 roku lokalne szkoły wydały
ponad 222 miliony dolarów na koszty osobowe projektu. Zajęcia oferowane przez
JROTC kosztują znacznie więcej niż regularne kursy zajęć fizycznych czy amerykańskiej historii, które często uchodzą za ich zamiennik. Szkoły w większości przyjmują
programy nauczania JROTC, nie zwracając uwagi, czego są uczeni ich podopieczni.
Wiele organizacji pozarządowych alarmowało, że zajęcia JROTC są nie tylko droższe niż zwykłe, mając zarazem niższą jakość. Nie może to dziwić, przygotowują je
bowiem emerytowani wojskowi bez doświadczenia i edukacji nauczycielskiej. Ani
podręczniki, ani instruktorzy nie uczą krytycznego myślenia, lecz raczej uległości
wobec władz, strachu przed wrogami i preferowania potęgi militarnej w amerykańskiej polityce zagranicznej. Programy JROTC oskarżano o praktyki dyskryminacyjne wymierzone w osoby o orientacji homoseksualnej, imigrantów czy muzułmanów.
Nie brak krytyków, którzy zwracają uwagę na używanie broni w szkołach – w niektórych miejscach używa się nawet karabinów automatycznych i prawdziwej amunicji.
Broń staje się wręcz mistycznym obiektem pożądania. JROTC publicznie broni się,
że pomaga chłopcom i dziewczętom z trudnych rodzin, dzięki czemu nie opuszczają
zajęć szkolnych, a potem „wychodzą na ludzi”. Powell stwierdził, że JROTC oferuje
tak potrzebną wielu dzieciom stabilność, brak jednak wiarygodnych dowodów, że tak
właśnie się dzieje. Pokazuje to jedynie, jak mało alternatywnych opcji mają pewne
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dzieci i ich rodzice. Znaczna większość uczniów znajduje lepsze oferty, takie jak
sport, chór, kluby naukowe i językowe i inne46.
JROTC przekonuje o zbieżności interesu kraju z interesem wojska. Wojsko ma
swoje priorytety, które nie muszą być zgodne z interesami ogółu społeczeństwa.
Szkoły potrzebują raczej skutecznych programów ograniczających przemoc, a nie –
jak zajęcia w ramach JROTC – gloryfikujących ją jako sposób osiągania celów.
Potrzebują nauczycieli uczących krytycznego myślenia, a nie sierżantów oczekujących drylu oraz przywykłych do wydawania i słuchania rozkazów. Publiczne szkoły powinny mieć charakter demokratyczny i promować koleżeństwo, a nie relacje
podległości i nadrzędności. Ważniejsze są różnica i tolerancja, a nie uniformizacja
i konformizm. Dzieci w publicznej edukacji powinny być uczniami, a nie stratami
ubocznymi (collateral damages)47.
Berlovitz i Long wpisują trend militaryzacji szkolnictwa w Stanach Zjednoczonych w szersze ramy neoliberalnej ideologii. Neoliberalne polityki mają dramatyczny wpływ na najbardziej podatne na zranienie dzieci na świecie, które trafiają do
miejsc katorżniczej i nisko opłacanej pracy (sweatshopów), przemysłu seksualnego
lub sił zbrojnych. W krajach bardziej rozwiniętych przemocowe przymuszenie dzieci
do służby w wojsku odbywa się w bardziej pośredni sposób. Warto tu przywołać kategorię ukutą przez Johana Galtunga, a mianowicie przemoc strukturalną (structural
violence): oznacza on pośrednią przemoc, która w ten sposób kształtuje instytucje, że
dyskryminują one określone grupy; taka dyskryminacja jest legitymizowana przez
dehumanizujące ideologie, takie jak rasizm48. Sytuacja jest nader złożona: amerykańskie dzieci, które cierpią z powodu ubóstwa i powiązanych z nimi wielorakich
wykluczeń, często same padające ofiarą dyskryminacji rasowej – innymi słowy, są
dotknięte przemocą strukturalną49 – w procesie rekrutacji do wojska zostają poddane
manipulacji, która wymierzona jest w muzułmanów. 16-letnia uczestniczka JROTC,
Afroamerykanka, powiedziała Jones, że chce poświęcić się karierze wojskowej. Jej
instruktor – biały pułkownik, którego postrzegała niczym ojca, którego nigdy nie
było w domu – przekonywał uczniów, że „nasza wojna” będzie trwała długo, „dopóki nie zabijemy każdego muzułmanina na świecie”. Kiedy dziennikarka wspomniała
o Malcolmie X dorastającym w Bostonie, którego imieniem nazwano pobliski bulwar,
pytając „Czy nie był on muzułmaninem?”, nastolatka zaprzeczyła: „Och nie, proszę
pani. Malcolm X był Amerykaninem”50. Niekiedy nastolatkowie, co może wydawać
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się kuriozalne, postanawiają zaciągnąć się do armii, aby uciec od przemocy. Pewien
starszy od niej chłopiec decyzję podjął po tym, kiedy jego najlepszy przyjaciel został
przypadkowo zabity w trakcie strzelaniny: „Tu nie mam żadnej przyszłości. Równie
dobrze mógłbym być w Afganistanie”. Uznał, że tam nawet jego szanse na przeżycie
mogłyby być większe51.

Chris Kyle: nikczemny wojownik na słusznej wojnie?
Amerykański snajper jest swobodną adaptacją autobiograficznej książki Chrisa
Kyle’a – weterana irackiego, który służył w elitarnej jednostce Navy SEAL-s – pod
tym samym tytułem. Kyle pozostawał w Iraku do 2009 roku. Wedle danych oficjalnych zabił 160 osób – najwięcej w dziejach amerykańskiego wojska. On sam twierdził, że zabił 255 osób. Wywiad wojskowy donosił, że wśród irackich rebeliantów
miał pseudonim „Diabeł”, zaś za zabicie go wyznaczono nagrodę w wysokości 20 tysięcy dolarów52.
Film rozpoczyna się od sceny polowania ojca i syna na jelenie. Chłopiec zabija
zwierzę, rzuca na ziemię karabin i biegnie popatrzeć na swoje dzieło. Ojciec przyzywa go, nakazując, aby nigdy nie opuszczał karabinu na brudne podłoże. Syn odpowiada: „Tak jest” (Yes, sir). Ojciec go chwali: „Masz dar. Pewnego dnia staniesz się
dobrym myśliwym”. Podczas nabożeństwa w kościele, kongregacji białych chrześcijan, w którym wierni słuchają kazania o boskim przeznaczeniu amerykańskich chrześcijan, Kyle czuje, że Bóg dał mu dar zabijania złych ludzi. Po nabożeństwie ojciec
mówi mu w domu, że na świecie są trzy rodzaje ludzi – owce, wilki i owczarki. Niektórzy ludzie nie wierzą, że na świecie istnieje zło, nie potrafią się obronić – to owce.
Są też drapieżnicy, którzy łowią ludzi – to wilki. Są też obdarzeni darem agresji
i potrzebą ochrony innych. To ci nieliczni, którzy mierzą się z wilkami – to owczarki.
Ojciec dodał, że w jego rodzinie nie wychowuje się owiec. Wyciąga następnie pas
i mówi wprost, że „złoi dupę syna”, jeśli on stanie się wilkiem. Ma jednak prawo
do samoobrony i obrony swojego brata53. Co ciekawe, już na początku ostatniej dekady ubiegłego stulecia Ray Surette zwrócił uwagę, że świat telewizyjny to zwykle
opowieść o świecie „obywateli-owiec” chronionych przed „wilkami-kryminalistami”
przez „owczarki-policję”54.
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Powyższy czarno-biały świat w sposób wyraźny nawiązuje do tradycji opowieści
o Dzikim Zachodzie. Są dobrzy i źli, superbohaterowie i nikczemnicy, w ostatniej
instancji – kowboje i Indianie (nie przypadkiem grający główną rolę Bradley Cooper
podczas premiery filmu w Waszyngtonie mówił, że to klasyczny western)55. Westerny od początku pełniły ważną funkcję ideologiczną – miały stanowić uzasadnienie
ekspansji europejskich białych osadników na terytoriach od wieków zamieszkanych
przez czerwonoskórą ludność rdzenną. Pierwszą grupą, która w amerykańskiej kinematografii była ukazywana jako niebezpieczne dzikusy, byli właśnie rdzenni Amerykanie, co rozpoczęło się wraz z XIX-wieczną literaturą o granicy zachodniej, opisującą zmagania pionierów z Indianami. Technologiczne zaawansowanie i złożona
cywilizacja rdzennych Amerykanów nie znajdują odzwierciedlenia w pierwszych westernach – Hollywood przedstawiało ich jako etniczność w czystej postaci, stereotypizując różnorodne grupy i kultury (tak samo są ukazani Irakijczycy w Amerykańskim
snajperze). Badanie serwisu YouGov pokazuje, że gry typu Cowboys and Indians są
popularniejsze wśród dzieci niż inne gry z wartego 60 miliardów dolarów przemysłu
gamingu. Może to świadczyć – zauważa Garikai Chengu – o zakorzenionym w społeczeństwie amerykańskim rasizmie wymierzonym w rdzennych Amerykanów56.
Główny bohater – już jako osoba dorosła – ogląda z bratem wiadomości telewizyjne, z których dowiaduje się o ataku bombowym na amerykańską ambasadę w Dar
es Salaam w Nairobi, w której zginęły setki ludzi. Dziennikarz mówi o „wojnie” ze
Stanami Zjednoczonymi. Kyle szepcze: „Zobacz, co oni nam zrobili”. Zaciąga się do
elitarnych Navy SEAL-sów. Szkolenie jest brutalne – żołnierzy uczy się całkowitego podporządkowania rozkazom innych, stają się zatem owcami. W jednej ze scen
przyszły SEAL-s rysuje sobie na plecach celownik – jego towarzysze rzucają weń
strzałkami57.
W filmie nie brakuje historii miłosnej – Kyle zakochuje się w Tai, która początkowo nie chce umówić się na randkę z Navy SEAL-sem, postrzega ich bowiem jako
egoistów. Kyle przeczy tej opinii, mówiąc: „Poświęcam swoje życie dla kraju”, „Bo
jest to najwspanialszy kraj na świecie i uczynię wszystko, aby go ochronić”58.
Zamachy z 11 września powodują, że Kyle udaje się do Iraku, łaknąc zemsty.
Z filmu nie dowiadujemy się, że reżim Saddama Husajna nie ma nic wspólnego
z atakiem Al-Kaidy. Muzułmanie są muzułmanami – Kyle określa ich mianem „dzi55
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kusów” (savages) i „złoczyńców” (evildoers). W Faludży Kyle zostaje snajperem –
powiedziano mu, że to „nowy Dziki Zachód”. Zdaniem Hedgesa to być może jedyna
trafna analogia w filmie, wziąwszy pod uwagę ludobójstwo rdzennych Amerykanów.
Kyle najpierw zabija chłopca, który kieruje granatnik przeciwko patrolowi marines.
Kobieta w czarnym czadorze nie rozpacza, tylko bierze z rąk martwego syna granatnik – Kyle ją również zabija. Matki i siostry nie kochają swych synów i braci. Irackie
kobiety wychowują swoje dzieci, aby były małymi zamachowcami-samobójcami,
miniaturowymi bin Ladenami. Nie należy ufać muzułmańskim złoczyńcom, zarówno mężczyznom, kobietom, jak i dzieciom. Kyle wyjaśnia swojej żonie Tai – której
głównym zadaniem w filmie jest płaczliwe skarżenie się, że jej mąż wyjeżdża – zanim udaje się na drugą turę do Iraku: „To dzikusy. Mała, to pierdolone dzikusy”59.
Konsekwentne nazywanie Irakijczyków „dzikusami” bardzo często stanowi wątek, który jest poruszany w omówieniach filmu. David French, recenzent konserwatywnego „National Review”, zwrócił uwagę, że opowieść o Kyle’u opisuje prawdziwą naturę wroga, z którym muszą się zmagać amerykańscy żołnierze. Pokazuje, jak
posługuje się on dziećmi, zabija dzieci i brutalnie torturuje swoich wrogów. Kiedy
zatem Kyle opisuje Irakijczyków jako dzikusów, wiadomo, dlaczego tak czyni, i publiczność zgadza się z nim60.
Warto zaznaczyć, że film Eastwooda unaocznia widzom, że żyją w epoce tak
bardzo zmediatyzowanej, że rozgraniczenie między tym, co wymyślone, a tym, co
rzeczywiste, staje się niejasne, nieostre i wątpliwe. W pewnej mierze potwierdza to
diagnozę Zygmunta Baumana opisującego od kilkunastu lat realia płynnej nowoczesności, pełnej sprzeczności i ambiwalencji61. Kyle i jego koledzy malują sprayem
białą czaszkę komiksowego Punishera (skądinąd byłego żołnierza piechoty morskiej,
weterana Wietnamu) na swoich pojazdach, kamizelkach kuloodpornych, broni i hełmach. Obrazowi towarzyszyło hasło: „Pomimo tego, co ci mówiła mamusia, przemoc rozwiązuje problemy”. Jak pisał Kyle w swych wspomnieniach, żołnierze malowali czaszkę i napisy na murach: szło o to, żeby byli widoczni: „Jesteśmy ludźmi,
którzy skopią wasze tyłki. Lękajcie się nas, gdyż was zabijemy, skurwysyny”62.
Film znacząco różni się od książki. Eastwood opowiada dzieje wojownika, który
jest zmuszony wypełnić swój patriotyczny obowiązek. W książce zabijanie sprawia
mu przyjemność. Jest przekonany, że każda z osób, którą zabił, zasłużyła na to63.
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Snajper w rozmowie z BBC w 2012 roku stwierdził: „Wierzę, że każda osoba, która
zabiłem, była zła. Kiedy stanę przed obliczem Boga, odpowiem za wiele uczynków,
lecz zabicie jakiejkolwiek z tych osób nie będzie się do nich zaliczać”64. Kyle jest
bezwzględny dla Irakijczyków, lecz niezwykle czułostkowy dla swojej rodziny, wiary chrześcijańskiej, towarzyszy broni i narodu. W gruncie rzeczy sentymentalizm to
użalanie się nad sobą i uwielbianie siebie samego. Przechodzenie w filmie od brutalności do sentymentalizmu nie jest przypadkiem. Jak twierdzi James Baldwin, sentymentalizm, czyli ostentacyjne uwidacznianie głębokich i pozornych emocji, jest
oznaką nieuczciwości, niezdolności do odczuwania. To awersja do doświadczenia,
strach przed życiem, oznaka ukrytej, brutalnej nieludzkości, maska okrucieństwa65.
Film omawia psychologiczne konsekwencje kompleksu militarno-przemysłowego –
nie tylko dla żołnierzy, ale i dla sieci innych ludzi. Taya po powrocie Kyle’a z ostatniej tury w Iraku mówi mężowi: „Pragnę, abyś znów był człowiekiem”66.
Kyle w swych wspomnieniach żałował, że nie zabił większej liczby Irakijczyków,
dodając: „Kochałem to, co robiłem. I nadal kocham”, gdyż była to niezła „zabawa”.
Irakijczyków nazywa fanatykami, którzy nienawidzili Amerykanów, ci nie byli bowiem muzułmanami. Kyle powiedział porucznikowi biorącemu udział w śledztwie
w sprawie zabicia przezeń nieuzbrojonego cywila: „Nie strzelam do ludzi z Koranem.
Chciałbym, ale tego nie robię”. Śledztwo umorzono. Kyle zyskał wśród żołnierzy
pseudonim „Legenda”. Miał wytatuowany na ramieniu czerwony – symbolizujący
krew – krzyż krzyżowców, gdyż chciał, aby każdy wiedział, że jest chrześcijaninem.
Po dniu, w którym zabił może nawet sześć osób, wrócił do koszar, wypalił markowe
kubańskie cygaro, grał w gry wideo i oglądał pornografię. Kiedy odszedł z wojska –
czego nie ukazano w filmie – był często aresztowany za bójki po pijanemu w barach.
Nienawidził prasy, nie lubił wojskowych przełożonych, szanując jedynie towarzyszy
broni. Jego wspomnienia gloryfikują biały, chrześcijański supremacjonizm i wojnę67.
Film Eastwooda, przekonuje recenzentka „The Atlantic”, abstrahuje od polityki,
skupia się na mikrokosmosie jednostki, tym, co Kyle nazywa „moją robotą”68. Ten
punkt widzenia jest dość wątpliwy: jego polityczne odczytanie nie nastręcza większych trudności. Uczucia, jakie wzbudziła opowieść o Kyle’u, jasno pokazują pęknięcie w amerykańskim społeczeństwie, głęboko podzielonym i niechętnym jakiemukolwiek zbliżeniu z oponentami, a raczej wrogami ideologicznymi i politycznymi.
Po pierwsze, zwolennicy filmu (i prawdziwego snajpera) podkreślają, iż dotknął
on czułej struny u Amerykanów, stanowiąc najważniejszy film po 11 września 2001
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roku. Kyle jest pierwszym prawdziwym bohaterem wojny z terrorem na skalę ogólnoamerykańską, wstępując do panteonu amerykańskich wojowników, takich jak
Alvin C. York (bohater pierwszej wojny światowej uwieczniony w filmie Sierżant
York) czy Audie Murphy (bohater drugiej wojny światowej i aktor). To bohater-wojownik, który będzie inspirować nową generację chłopców69. Po drugie, Kyle stał się
ikoną kulturową prawicy. Była gubernator Alaski Sarah Palin napisała na Facebooku,
odnosząc się do krytyków filmu Eastwooda i jego bohaterów, że „reszta Ameryki
wie, że nie jesteście godni czyścić butów wojskowych Chrisa Kyle’a”70. Po trzecie,
komentatorzy liberalni i lewicowi uznali Kyle’a i film o nim za ucieleśnienie wszystkiego, co w Ameryce najgorsze. Satyryk Bill Maher stwierdził, że Kyle to „amerykański bohater, psychopatyczny patriota, którego kochamy”71. Dla wspomnianego
już Hedgesa Amerykański snajper jest porównywalny z nazistowską propagandą,
ucieleśniając pragnienie części Amerykanów. Są oni dumni – jak Kyle – że są wrogami krytycznego myślenia, nie czytają książek, tylko oglądają telewizję, mogą zatem
o sobie powiedzieć – za snajperem – że są „typowymi burakami” (regular redneck).
Podsumowując tę część rozważań, można przywołać sformułowanie Urszuli Jareckiej: „W narracjach medialnych wojownik nie jest postrzegany jako postać jednoznacznie «dobra». Nie jest też jednoznacznie uczciwy, a opowieści o wojnie dokonują ekwilibrystyki aksjologicznej, uruchamiając rozmaite techniki propagandowe”72.

Podsumowanie
Kultura polityczna w Stanach Zjednoczonych, zaznacza Giroux, jest zastępowana
przez pojęcie bezpieczeństwa narodowego opartego na strachu, nadzorze i kontroli,
które zastąpiły żywą kulturę dzielenia się odpowiedzialnością i krytycznego namysłu. Militaryzacja przestała być po prostu wiodącą siłą polityki zagranicznej, stając się regułą definiującą wewnętrzne zmiany społeczne. Oznacza ona zwiększanie
zasobów publicznych na cele wojskowe oraz kształtowanie społecznych przekonań
i wartości w sposób potrzebny, aby legitymować używanie siły. Społeczeństwo organizuje się, aby produkować przemoc bądź groźbę jej użycia, a wojskowość jest stale
obecna w życiu jednostek73.
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Znalezienie antidotum na „militarną metafizykę” – skutkującą zagranicznymi
awanturami – która już przed laty zdominowała amerykańskie społeczeństwo, nie
będzie łatwe, tym bardziej że – podobnie jak zanieczyszczenie środowiska – nie
stanowi ona celu samego w sobie, lecz skutek uboczny innych działań74. Jak ujął to
Clausewitz: również „wśród narodów oświeconych i w ich najbardziej wykształconych warstwach pełno jest takich zjawisk, gdzie gwałtowne namiętności ponoszą
ludzi niby średniowiecznych kłusowników przykutych do jeleni, które pędzą wraz
z nimi przez lasy”75.
Dopóki inne kraje, takie jak Chiny i Japonia, a także monarchie naftowe z Półwyspu Arabskiego, będą kupować amerykańskie dolary i obligacje, przemysł zbrojeniowy w Stanach Zjednoczonych może mieć zapewnione źródło finansowania. Inna
rzecz, że ich sensowność i trafność alokacji środków budzi daleko idące wątpliwości,
co niekiedy ma wymiar nieco surrealistyczny. W marcu 2015 roku ujawniono informację, że Biuro Badań Armii Stanów Zjednoczonych (U.S. Army Research Office)
prowadzi w Afryce Południowej projekt, który miał wykazać, czy afrykańskie słonie
mogą wyczuć zapach bomb. Republikański senator John McCain powiedział: „Jak
do tej pory wyniki badań wskazują, że choć słonie są skuteczniejsze od psów, to
użycie ich nie jest praktyczne”76.
Konieczność permanentnej rekrutacji rodzi niezamierzone konsekwencje, które –
jak można przypuszczać – będą narastać. W amerykańskich siłach zbrojnych pojawia
się coraz więcej osób, zwłaszcza młodych mężczyzn, którzy po powrocie z bliskowschodnich wojen traktują ulice amerykańskich miast jako nowe pole walki. W lipcu
2016 roku 25-letni czarny weteran wojny afgańskiej, Micah Johnson, zabił pięciu
policjantów i ranił siedmiu innych, co miało być zemstą za to, że „biali gliniarze
dokonują rzezi czarnych”77. W tym samym miesiącu Gavin Eugene Long, 29-letni
weteran piechoty morskiej z Kansas, który opuścił wojsko w 2010 roku, uzbrojony
w karabin szturmowy zastrzelił trzech policjantów i zranił trzech kolejnych. Zabójca
umieścił wcześniej w internecie wideo, w którym oświadczał: „Sto procent wszystkich rewolucji, kiedy ofiary walczyły z uciskającymi ich, gdy ofiary walczyły przeciwko brutalom, sto procent rewolucji było skutecznych dzięki krwawym łaźniom”78.
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A.J. Bacevich, The New American Militarism…, s. 205–207.
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C. von Clausewitz, O wojnie, s. 62.
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K. Wong, McCain: Pentagon Wasting Money Studying ‘Bomb-Sniffing Elephants’, „The Hill”
z 26 marca 2015 r., http://thehill.com/policy/defense/budget-appropriations/237044-mccainvows-to-fight-sequestration-wasteful-defense (10.09.2016).

77

N. Allen, Dallas Shooting: Who Was Micah Johnson? Everything We Know about the Attacker,
„The Telegraph” z 9 lipca 2016 r., http://www.telegraph.co.uk/news/2016/07/08/dallas-shootingwho-is-micah-johnson/ (10.09.2016).
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Gwoli ścisłości, istnieje również potencjał białego supremacjonizmu wśród byłych
wojskowych. Raport Departamentu Obrony z 2005 roku ujawnił, że polityka „nie
pytaj, nie mów” (don’t ask, don’t tell), zwykle kojarzona z osobami homoseksualnymi79, dotyczy również osób o skrajnych poglądach: „Jeżeli jednostki mają satysfakcjonujące wyniki, nie upubliczniają swoich ekstremistycznych opinii […] prawdopodobnie wypełnią swoje kontrakty do końca”80. Umożliwiło to służbę rasistom
i neonazistom, włącznie z członkami Sojuszu Narodowego, którego założycielem
był William Pierce (autor książki The Turner Diaries, powieści o zbrojnym obaleniu
amerykańskiego rządu; prawdopodobnie zainspirowała ona Timothy’ego McVeigha,
który w 1995 roku dokonał ataku terrorystycznego w Oklahomie)81.
Jeżeli nawet kompleks musi mierzyć się z pewnymi sprzecznościami, zarówno
w wymiarze wewnętrznym, jak i w relacjach z otoczeniem, to przynajmniej jedna
jego część wydaje się niewzruszona. Nawiązując do tytułowej metafory, nawet jeśli
pozostałe oblicza amerykańskiego Światowida pokryły rysy, medialna (rozrywkowa)
pozostaje nietknięta. Jak pokazuje film Eastwooda, nie mają znaczenia przeciągające
się wojny, w których amerykańskie siły zbrojne, mimo miażdżącej technologicznej
przewagi, nie są w stanie wygrać (Irak, Afganistan): mit hipermęskiego białego żołnierza góruje nad skomplikowanymi realiami prowadzonych za granicą interwencji
zbrojnych. Patrząc jednak z innej strony – może i nadmiernie optymistycznej – apoteoza militaryzmu daje pewną nadzieję: skoro potrzeba spektakularnych przykładów
propagandy (filmowej, medialnej czy też politycznej), aby usprawiedliwić amerykańskie wojny, to wystarczy jej się przeciwstawić, aby dać szansę pokojowi82. A trwały
pokój i brak strachu przed wojną – szerzej przemocą, nie tylko natury politycznej – to
największe zagrożenie dla istnienia kompleksu. Może on być skuteczny i efektywny
tylko wtedy, gdy zamienia kapitał lęku na zyski komercyjne i polityczne83.

http://www.latimes.com/nation/nationnow/la-na-baton-rouge-police-shooting-20160717-snapstory.html (10.09.2016).
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Mogły one służyć w wojsku amerykańskim, jeśli nie ujawniały swej orientacji seksualnej, przy
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J. Horgan, What War Propaganda Like “American Sniper” Reveals About Us, „Scientific
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AMERICAN SVETOVID. FOUR FACES
OF THE MILITARY-INDUSTRIAL-MEDIA COMPLEX
Summary
Svetovid is a Slavic four-headed god, which could be a metaphor of American militaryindustrial-media complex. Aim of this article is to analyze four main dimensions of mentioned above complex. First, probably the most obvious face of the complex are military
interventions abroad, especially after World War II in the Greater Middle East. Second
face is a wasteful character of the military spending, inefficiency of the military and corporate bureaucracies. Third element is presence of the militarism in the society, especially
in American schools, which becomes vehicles for the army recruitment process. Last face
of the military-industrial-media complex is a cultural one, epitomized by the film directed
by Clint Eastwood, American sniper. In conclusion author describes some contradictions
deeply embedded in American militarism.
Keywords: military, mass media, imperialism, American Sniper (film)
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Wprowadzenie
Thorstein Veblen to myśliciel klasyczny, uchodzący za postać fundamentalną dla co
najmniej dwóch nauk społecznych. W ekonomii zajmuje miejsce prekursora i praojca instytucjonalizmu, na gruncie socjologii znany jest nade wszystko jako autor
Teorii klasy próżniaczej – rozprawy traktującej o ekonomicznej i symbolicznej dominacji burżuazji w społeczeństwie amerykańskim przełomu XIX i XX wieku. Veblen,
w obu wspomnianych naukach traktowany jako nestor, zyskał kilka nobliwych epitetów: założyciela instytucjonalizmu1, prekursora refleksji nad przedsiębiorczością2,
wnikliwego obserwatora społeczeństwa konsumpcyjnego3 czy wreszcie fundatora
socjologicznej refleksji nad modą4.

1

M. Ratajczak, Ekonomia instytucjonalna i jej współczesny podział, „Współczesne Problemy
Ekonomiczne” 2012, nr 4, s. 93–101.

2

W. Żyznowski, O przedsiębiorcach na podstawie tekstów Veblena i Sombarta, „Diametros”
2011, nr 30, s. 109–121.

3

J. Zalewska, Rewolucja konsumpcyjna: od gospodarki naturalnej do społeczeństwa mody,
w: Krótkie wykłady z socjologii. Kategorie, problemy subdyscypliny, t. II, red. A. Firkowska-Mankiewicz, T. Kanash, E. Tarkowska, Warszawa 2013.

4

B. Dowgiałło, Piękno według socjologów: socjologia estetyki i estetyka życia społecznego, „Estetyka i Krytyka” 2013, nr 28 (1), s. 43–57.
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Żadna z tych etykiet nie odnosi się do fundamentalnego wątku twórczości Veblena, który przez wiele dekad był szczególnie uderzający dla jego czytelników, mianowicie do niezwykle ostrej, „obrazoburczej”5 krytyki kapitalizmu. Intelektualista
ten słynął wręcz z bezkompromisowego stylu uprawiania nauki, czego wyrazem jest
anegdota o podjęciu przez Veblena pracy redaktora czasopisma „Journal of Political Economy”. Osobą, która poleciła go na to stanowisko, w praktyce ratując w ten
sposób Veblenowską karierę naukową, był John B. Clark. Uczony ten był wówczas
znanym i cenionym ekonomistą oraz zwolennikiem dominującego podejścia marginalistyczno-subiektywistycznego. Veblen uważał tę orientację badawczą za nienaukową i ostro ją krytykował, czym zdecydowanie wyróżniał się spośród ówczesnych
ekonomistów akademickich w Stanach Zjednoczonych. Zajmując miejsce redaktora
naczelnego, nie zamierzał odwdzięczać się dobroczyńcy, a także dawnemu koledze
z Carleton College autocenzurą i od razu przystąpił do ostrego ataku na stanowisko teoretyczno-metodologiczne Clarka i jego zwolenników. Veblen odnosił się krytycznie zwłaszcza do subiektywistycznej teorii popytu, co widać w jego najbardziej
znanej książce (z pewnością cieszącej się w Polsce największą popularnością z jego
dorobku), to znaczy Teorii klasy próżniaczej. Veblen dowodzi w niej konsekwentnie,
że indywidualistyczna koncepcja psychologiczna, na której ufundowany jest homo
oeconomicus, jest wydumaną abstrakcją, „zupełnie nieużyteczną w ekonomii, a co
gorsza całkowicie wypaczającą obraz działalności gospodarczej jednostek, grup
ludzkich, społeczeństw”6.
Nieprzejednana krytyka kapitalizmu, a także bardzo zdystansowany stosunek do
dominujących w Stanach Zjednoczonych końca XIX wieku sposobów refleksji nad
gospodarką powodował, że wielokrotnie – za austriackim ekonomistą maxem Silberschmidtem7 – nazywano Veblena „Marksem Ameryki”. Celem niniejszego artykułu
jest przypomnienie Veblena nonkonformistycznego, oryginalnego i bezkompromisowego. Spróbujemy prześledzić najważniejsze tropy Veblenowskiej teorii i wykazać
ich krytyczny potencjał. Cel ten wydaje się tym istotniejszy, że współczesny kapitalizm cierpi na wiele bolączek dostrzeganych i celnie punktowanych przez omawianego autora.

5

B.J. Foster, R.W. McChesney, Kryzys bez końca. Jak kapitał monopolistyczno-finansowy wywołuje stagnację i wstrząsy od Stanów Zjednoczonych po Chiny, tłum. G. Konat. Warszawa, 2014.

6

R. Goryszewski, Thorstein Veblen a Karol Marks. Próba analizy porównawczej teorii rozwoju
społeczno-gospodarczego, Warszawa 1989.

7

M. Silberschmidt, Staat und Wirtschaft in der Entwicklung der Vereinigten Staaten, Verlag, Zürich 1944.
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Kilka faktów z życia Thorsteina Veblena
Zanim przejdziemy do szczegółów, warto wspomnieć o specyfice poglądów Veblena.
Wspomniano już, że uchodził on za nonkonformistę i obrazoburcę tak w dziedzinie teorii społecznej, jak i życiu osobistym. Co się tyczy tego ostatniego, zawsze
trudno rozstrzygnąć, na ile biografia uczonego wpłynęła na jego twórczość. W przypadku Veblena doniosłe wydaje się jego imigranckie pochodzenie, choć określenie
to wymaga doprecyzowania. Veblen urodził się bowiem w Stanach Zjednoczonych,
a konkretnie w Wisconsin (w 1857 r.), w rodzinie emigrantów z Norwegii. Status
ekonomiczny rodziny przyszłego autora Teorii klasy próżniaczej budził kontrowersje
badaczy i czasem był przedstawiany jako powód lub podłoże jego krytycyzmu. Według tej wersji Veblen pochodził z wielodzietnej, ubogiej rodziny w obrębie izolowanej mniejszości norweskiej. Dane przytaczane przez Johna K. Galbraitha8 świadczą
o czymś innym. Rodzina Veblenów relatywnie szybko po sprowadzeniu się do Stanów Zjednoczonych dorobiła się sporej farmy, choć dochody z niej nie były wysokie,
na co wskazuje fakt, że ojciec Thorsteina dorabiał jako rzemieślnik. Z kolei matka
Veblena oprócz zajęć domowych sama wytwarzała produkty codziennej potrzeby,
w tym również ubrania. W owym tradycyjnym sposobie farmerskiego życia można upatrywać późniejszego podziwu Veblena dla „instynktu pracy” i wytwórczości
dóbr użytkowych a z drugiej strony – krytycznego dystansu do spekulacji i innych
„zajęć finansowych”. Veblen był więc rodowitym Amerykaninem, choć w jego domu
rodzinnym rzadko rozmawiało się po angielsku, skutkiem czego przyswoił ten język
stosunkowo późno. Nie oznacza to jednak, że rodzice Thorsteina nie dbali o jego wykształcenie. Wszystkie dwanaścioro dzieci państwa Veblenów otrzymało gruntowne
wykształcenie, a najstarsze z nich – Andrew A. Veblen – został profesorem fizyki
i ojcem jednego z czołowych matematyków połowy XX wieku, Oswalda Veblena
(wszystkie podane tu informacje biograficzne zbiorczo omawia w swojej pracy Roman Goryszewski9, także wznawiane systematycznie, ekonomiczne dzieła Veblena
obfitują w fakty z jego biografii).
Veblen był więc członkiem wielodzietnej rodziny imigrantów kultywującej tradycje kraju pochodzenia. Fakt ten z jednej strony wpłynął na dobrze widoczny w pracach omawianego autora dystans do archetypów kultury amerykańskiej, z drugiej
spowodował, że elementem – by odwołać się do pojęcia Pierre’a Bourdieu – habitusu Veblena było poszanowanie dla europejskiej spuścizny intelektualnej. Nie jest to
rzecz bez znaczenia, ponieważ w przeciwieństwie do wielu innych współczesnych
Veblenowi ekonomistów amerykańskich uczony ten poznał nie tylko myśl Karola
Marksa, ale również prace Georga W.F. Hegla, Herberta Spencera i Immanuela Kan8

J.K. Galbraith, The Age of Uncertainty. A History of Economic Ideas and Their Consequences,
Boston 1977.

9
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ta. Nie jest więc dziełem przypadku, że w 1884 roku obronił na Yale pracę doktorską
z zakresu filozofii. Gruntowne przygotowanie filozoficzne, wzbogacone w okresie
pracy w Chicago studiami antropologicznymi i (szczególnie) psychologicznymi, pozwoliło uzyskać Veblenowi kompetencje umożliwiające szerokie, a nie tylko zawężone do ekonomii spojrzenie na procesy gospodarcze.
Choć okres pracy w Chicago (1891–1905) nie był dla Veblena łatwy – uchodził
tam za marnego dydaktyka i kogoś, kto nie trzyma się konwenansów10 – ukształtował jego poglądy ekonomiczne. Wiele z teoretycznych i terminologicznych wyborów,
jakich wówczas dokonał Veblen, wciąż pozostaje przedmiotem częstych zarzutów
i niedomówień pod adresem jego teorii. Omówmy krótko najważniejsze z nich.

Darwinizm i hormizm
Główne zarzuty, jakie można usłyszeć pod adresem Veblena, dotyczą jego intelektualnych korzeni i związanych z nimi inspiracji teoretycznych. Bez wątpienia dwie
szkoły teoretyczne – głośne i powszechnie znane w XIX-wiecznej nauce – które
wywarły na Veblena największy wpływ, to teoria ewolucji Karola Darwina oraz
koncepcja instynktów Williama McDougalla. Wpływ obu widać wyraźnie w języku
i orientacji poznawczej Veblena, które obfitują w terminologiczne odniesienia do obu
tych koncepcji. Veblen bardzo wiele uwagi poświęca zmienności, ewolucji społecznej, posługując się przy tym często pojęciem instynktu dla opisu i wyjaśnienia mechanizmów działania ludzi (vide chociażby praca The Instinct of Workmanship czy
niezwykle częste odwołania do „instynktu łupieżczego” w Teorii klasy próżniaczej).
Takie, a nie inne inspiracje Veblena sprowadzają na niego częste zarzuty – zwłaszcza
uczonych współczesnych – o ewolucjonizm lub socjobiologizm oraz redukcjonizm
hormiztyczny. Zarzuty te są często formułowane na wyrost i bez uwzględnienia całego dorobku Veblena oraz intelektualnej atmosfery czasów, w których żył i pracował.
Słusznie zauważa Goryszewski11, że oba źródła inspiracji Veblena były przez niego
traktowane ostrożnie i z dużym wyczuciem.
Hormizm McDougalla był dla niego przede wszystkim intelektualnym narzędziem krytyki indywidualistycznie zorientowanej psychologii i ekonomii. Na marginesie można dodać, że teorię instynktów Veblen antycypował jeszcze przed jej wielką karierą, Teoria klasy próżniaczej (1899) jest bowiem dziełem wcześniejszym niż
Introduction of Social Psychology (1908).

10

Ostatecznie to właśnie kwestie obyczajowe zadecydowały o rozstaniu Veblena z Uniwersytetem
Chicago. Veblen został usunięty za romans ze studentką, przy czym mówiło się wówczas, że nie
była to jego pierwsza tego rodzaju przygoda miłosna (na ten pikantny szczegół biografii Veblena
zwrócił mi uwagę dr Borys Cymbrowski).
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Kiedy Veblen pisze w swoich pracach o przedstawicielach klasy próżniaczej,
o kapitanach przemysłu bądź ludziach obdarzonych instynktem pracy, nie ma na
myśli wyodrębnionych jednostek czy nawet ich agregatów, lecz określone kategorie
socjologiczne12. Uczony ten doskonale zdawał sobie sprawę ze społecznych uwarunkowań procesów psychicznych i poszczególnych wyborów. Z tego właśnie powodu
nie akceptował ekonomicznej teorii racjonalności i związanej z nią koncepcji homo
oeconomicus. Niedopuszczalne dla niego było uznanie ludzkich motywacji za fenomeny jedynie indywidualne, w pełni świadome i odporne na oddziaływanie środowiska13. Zdaniem Veblena ludzkie instynkty przejawiają się w instytucjach i są przez
nie kształtowane, mają zatem charakter par excellence społeczny.
Teorię ewolucji z kolei Veblen uważał za przydatne narzędzie analizy socjologicznej, ale nie w uproszczonej formie przenoszenia tez biologicznych na grunt nauk społecznych, lecz w postaci zapożyczeń metodologicznych. Metoda badania związków
przyczynowo-skutkowych na bazie mechanizmów adaptacyjnych była dla Veblena
jedyną metodą zasługującą na status naukowy. Uczony ten starał się jej trzymać, choć
nie uznawał wielu socjobiologicznych analiz społeczeństwa. Przykładowo nigdy nie
akceptował darwinizmu społecznego rozumianego jako afirmacja czy nawet tylko
akceptacja bezwzględnej walki o byt. Wręcz przeciwnie, jego analiza ewolucji instytucji prowadzi do przeciwnych wniosków, które każą widzieć „instynkt łupieżczy”
i jego współczesne pozostałości jako konserwatywne i wręcz regresywne14.
Nadmienić można, że wbrew rozpowszechnionym dziś przyzwyczajeniom myślowym – każącym kojarzyć myśl Darwina z zasadą bezwzględnej walki o byt – admiracja Veblena dla niego nie była czymś odosobnionym wśród krytyków kapitalizmu. Marks chciał nawet zadedykować Darwinowi drugi tom Kapitału15, pisząc w liście do Engelsa, że praca Darwina „zawiera dotyczące historii naturalnej podstawy
naszych poglądów”16. Eric Hobsbawm zaś dodaje od siebie: „oczywiście za teorią
Darwina szybko opowiedzieli się radykalni lewicowcy, którzy w istocie od dawna
tworzyli liczną grupę zwolenników ewolucji”17.
Był więc Veblen ewolucjonistą społecznym i zwolennikiem hormizmu, jednak
w każdym z tych przypadków był uczonym specyficznym, w którego biografii na

12

Tak też widzi Veblen klasy społeczne, przez co bliżej mu do klasycznych ujęć relacyjnych Webera lub Marksa niż do współczesnych orientacji stratyfikacyjnych.

13
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Veblen nie pozostawia w tej kwestii żadnego pola do nieporozumień, pisząc w Teorii klasy
próżniaczej: „klasa próżniacza jest klasą konserwatywną” (s. 155).
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Co ten przyjął z uznaniem, choć grzecznie odmówił.
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Cyt. za: E. Hobsbown, Wiek kapitału 1848–1875, tłum. M. Starnawski, K. Gawlicz, Warszawa
2015, s. 375–376.
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plan pierwszy wysuwa się autonomia intelektualna oraz samodzielność i krytycyzm
myślenia.

Materializm, (semi)dialektyka i metoda naukowa
Jednym z przejawów tego myślenia była daleko idąca niechęć Veblena wobec heglowskiej dialektyki, która jego zdaniem nie została wystarczająco zmodyfikowana
przez żadnego z jego następców18. Uznawał tę metodę za nienaukową i niepozwalającą budować teorii na bazie związków przyczynowo-skutkowych. Jest to o tyle
ciekawe, że jak słusznie zauważył Goryszewski19, w pracach Veblena nie brakuje
stwierdzeń, które dowodzą sposobu myślenia bliskiego dialektycznemu i historyczno-materialistycznemu.
Kluczowe dla Veblena pojęcie „instytucji społecznej” (lub czasem „ekonomicznej”), najczęściej oznaczające utrwalone sposoby myślenia lub dominującą postawę
duchową uwzględniającą warunki społeczne, opisywane jest przez niego w sposób
dynamiczny:
Instytucje społeczne są nie tylko wynikiem procesu selekcji i adaptacji, który
kształtuje postawy i skłonności – wyznaczają one jednocześnie sposób życia i stosunki między ludźmi i dlatego są same z kolei istotnym czynnikiem selekcji. Przemiany instytucji powodują dalszą selekcję jednostek o najbardziej odpowiednim
usposobieniu oraz dalszą adaptację charakteru i obyczajów jednostek do zmieniającego się dzięki przemianom instytucji środowiska20.

Widać wyraźnie, że ewolucjonizm Veblena nie ma charakteru naturalistycznego,
a pojęcie „instytucji”, pozornie osadzone jedynie w psychologii jednostek (instynktach), ma bardziej złożony charakter. Dalszy fragment wywodu Veblena jest pod
tym względem zupełnie oczywisty: „Siły wyznaczające rozwój struktury społecznej i sposób myślenia grup dadzą się niewątpliwie ostatecznie sprowadzić do żywej
tkanki środowiska materialnego”21.

18

Veblen ma tu na myśli zwłaszcza Karola Marksa, któremu poświęcił dwa cykle wykładów
(w Chicago i na Harvardzie) spuentowane obszernymi esejami: Some Neglected Points in the
Theory of Socialism (1891) oraz The Socialist Economics of Karl Marx and His Followers
(1907). W obu pracach Veblen ponownie daje dowód swojego krytycznego myślenia, zarzucając Marksowi nienaukowy charakter wywodu (np. tautologiczność laborystycznej teorii wartości) oraz subiektywizm mający się przejawiać w tym, że cały materializm Marksa da się sprowadzić do świadomości proletariatu.

19

R. Goryszewski, Thorstein Veblen a Karol Marks…
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T. Veblen, Teoria klasy próżniaczej, tłum. J. Frentzel-Zagórska, Warszawa 1998, s. 148.
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Ibidem, s. 148.
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Podobnie jak Marks, Veblen wskazuje dominującą siłę, która kształtuje społeczeństwo przemysłowe, precyzując, jakie materialne i materialno-ludzkie środowisko wcześniej miał na myśli:
można śmiało powiedzieć, że współczesne siły powodujące przemiany instytucji,
zwłaszcza w nowoczesnym społeczeństwie przemysłowym, są niemal wyłącznie
natury ekonomicznej. […] Stąd też możemy powiedzieć, że czynniki powodujące modyfikację instytucji społecznych w każdym nowoczesnym społeczeństwie
przemysłowym są przede wszystkim czynnikami ekonomicznymi22.

Siły selekcji, o których pisał Veblen, pozostają ze sobą w stałym napięciu. Z jednej
strony instytucje stwarzają środowisko, do którego muszą przystosować się jednostki, jednocześnie same będąc kształtowane przez wymogi materialne (które zwłaszcza
w późniejszych pracach Veblena wiązać się będą z technologiami produkcji lub szerszym jeszcze pojęciem industrial arts).
Instytucje społeczne […] które kierują ludzkim życiem, pochodzą z przeszłości
[…] Są wytworami przeszłości, dostosowanymi do ówczesnych warunków, dlatego nigdy nie są w całkowitej zgodzie z wymogami teraźniejszości. Omówiony
proces selektywnej adaptacji nie może nigdy dotrzymać kroku nieustannie zmieniającym się warunkom, w jakich żyje dana społeczność. Albowiem środowisko,
sytuacja, wymogi życia – wszystko, co zmusza do przystosowania i działa selektywnie – zmienia się z dnia na dzień i każde kolejne stadium staje się przestarzałe
już z chwilą wprowadzenia23.

Dla Veblena proces selekcji i adaptacji instytucji motywowany jest przede wszystkim czynnikami materialnymi pozostającymi w ciągłej łączności z powstałymi w ich
wyniku warunkami społecznymi. Analogiczne wnioski znajdziemy u Davida Harveya analizującego rozdział IV Marksowskiego Kapitału: „transformacja naszych
środków pracy ma konsekwencje dla naszych społecznych stosunków i na odwrót;
wraz ze zmianą naszych stosunków społecznych musi się zmienić nasza technologia,
a gdy ona się zmienia, wraz z nią przemianie podlegają stosunki społeczne”24.
Podobieństwo jest uderzające i skłania do przypisania Veblenowi nie tylko materializmu, ale także semidialektyki (wrócimy do tego za chwilę).
Instynkty kierujące jednostkami są utrwalone społecznie (instytucjonalnie), stając się „środowiskiem” dla kolejnych przemian. Z drugiej strony utrwalone sposoby
myślenia również oddziałują na środowisko, współkształtując jego przyszłe warunki.

22

Ibidem, s. 152–153.

23

Ibidem, s. 150.

24

D. Harvey, Przewodnik po „Kapitale” Karola Marksa, tłum. K. Szadkowski, Poznań 2017.
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Nadmieńmy, że oddziaływania te nie są przez Veblena absolutyzowane. Każda z klas
społecznych podlega nieco innym wypływom zależnym od pozycji. Takie ujęcie
problemu stoi w sprzeczności z niektórymi współczesnymi hipotezami, na przykład
mówiącymi o demokratyzującym wpływie ryzyka cywilizacyjnego25, i stwarza istotny potencjał krytyczny. Veblen dobrze zdawał sobie sprawę, że warunki materialne
inaczej wpływają na tych, którzy poddani są bezpośredniej konieczności przeżycia
z dnia na dzień, inaczej zaś na tych, którzy zgromadzili znaczne nadwyżki i są zdolni
do trwonienia majątku na pokaz. Osiągnięcie tego stadium rozwoju – nazywanego przez Veblena fazą quasi-pokojową – możliwe było dzięki upowszechnieniu się
produkcji osiągającej istotne nadwyżki. Diagnozując warunki zaistnienia tego stanu
rzeczy, Veblen znów daje pokaz swojego semidialektycznego26 sposobu myślenia:
Najistotniejsza różnica między fazą pokojową a łupieżczą leży w sferze duchowej, a nie materialnej – jest głównie różnicą postaw. Zmiany postaw, z kolei, są
wynikiem zmian materialnych podstaw organizacji życia i zachodzą stopniowo,
w omawianym tu przypadku – w miarę kształtowania się warunków materialnych
sprzyjających organizacji łupieżczej. Rozwój produkcji stanowi więc wewnętrzny
warunek powstania kultury łupieżczej, a jednocześnie nakłada na nią ograniczenia.
Grabież nie może stać się zwyczajowo źródłem zdobywania dóbr […] dopóki
produkcja nie rozwinie się do tego stopnia, by istniał jakiś margines bogactwa,
o które warto walczyć27.

Podobna sytuacja ma zdaniem Veblena miejsce w gospodarce przemysłowej przełomu XIX i XX wieku. Próżnowanie na pokaz, ostentacyjna konsumpcja i inne instytucje klasy próżniaczej nie przystają do maszynowego sposobu produkcji, wręcz
popadają z nim w sprzeczność. Ten ostatni wymaga rozwoju postaw kolektywnych,
instynktu pracy, orientacji na kooperację, racjonalnej organizacji i technicznego sposobu myślenia. Veblenowska klasa próżniacza, ze swym instynktem łupieżczym, rywalizacją majątkową i uwielbieniem dla zajęć niemających utylitarnego znaczenia,
zupełnie nie przystawała do tych warunków. O tej podstawowej sprzeczności będzie
jeszcze okazja za chwilę powiedzieć. W tym miejscu warto wrócić do stawianych
nieraz Veblenowi zarzutów o hormizm lub ahistoryzm.

25

U. Beck, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, tłum. S. Cieśla, Warszawa
2002.

26

Używamy tego określania dla podkreślenia odmiennej genezy dialektyki heglowskiej lub marksowskiej oraz rozumowania Veblenowskiego. Należy pamiętać, że system teoretyczny tego
ostatniego był, bądź co bądź, oparty na darwinizmie.

27
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Cytowany powyżej Hobsbowm28 pisał w ten sposób o amerykańskiej awangardzie burżuazyjnej: „nawet pod koniec interesującego nas okresu [tj. w połowie lat
siedemdziesiątych XIX wieku – przyp. B.M.] zbójeccy baronowie wciąż byli zbyt
zajęci rabowaniem, by móc w pełni manifestować owoce swojej łupieżczej działalności [podkr. – B.M.]”. Można więc przyjąć, że skoro historyk z drugiej połowy
XX wieku29 ma tendencję do używania określeń w rodzaju zbójectwa i łupiestwa dla
opisu działalności awangardy amerykańskiego przemysłu lat siedemdziesiątych XIX
wieku, to trudno się dziwić Veblenowi, który żyjąc znacznie bliżej czasów, o których
mowa, nie mógł się oprzeć wrażeniu, że to instynkt łupiestwa pcha wielki kapitał
do ekspansji. Znamienne również, że w swoich pracach Hobsbawm opisuje styl życia i konsumpcji klasy wielkich właścicieli przemysłu i finansów w sposób bardzo
podobny do Veblena. „Pierwsze, co rzuca się w oczy w wyglądzie burżuazyjnych
wnętrz z połowy XIX wieku, to przepych i przykrycia – nagromadzenie przedmiotów
zwykle przykrytych zasłonami, poduszkami, suknem i tapetą, a przy tym zawsze,
niezależnie od ich przeznaczenia, misternie zdobionych”30. Podobny styl życia, scharakteryzowany przez Veblena jako próżnowanie na pokaz, kształtował się zdaniem
Hobsbawma już od czasu Wielkiej Rewolucji Francuskiej.
Romantyzm wszedł do kultury klasy średniej być może przede wszystkim dzięki
rosnącemu marzycielstwu kobiet z rodzin mieszczańskich. Jedną z głównych społecznych funkcji członkiń tej klasy było demonstrowanie, że żywiciel rodziny jest
zdolny zapewnić im możliwość trwania w luksusowej nudzie, zaś ich idealnym
losem – wygodne niewolnictwo31.

Ponadto, jak pisze ten sam autor: „«damą» określano kobietę, która nie pracowała,
a więc zlecała pracę innym”32. Obserwacja ta jest niemal zupełnie zgodna z wnioskami Veblena. Obecny w pracach omawianego uczonego ahistoryzm można w naszym
przekonaniu tłumaczyć specyfiką miejsca i czasów, w których żył. Procesy społeczne – powolne wyłanianie się społeczeństwa mieszczańskiego połączone z wpisywaniem się tegoż mieszczaństwa w kulturowy kanon arystokracji, której uprzywilejowane miejsce społeczne zajmowało – w Europie pierwszej połowy wieku XIX
będące rzeczywistością, w Stanach Zjednoczonych nigdy nie miały miejsca. Tam styl
życia zapożyczony ze „starego świata” był po prostu stylem mieszczańskim, ale jak28

E. Hobsbawm, Wiek kapitału…, s. 405–406.

29

Prace Hobsbawma opisujące „długi dziewiętnasty wiek” powstały w latach sześćdziesiątych XX
w.

30

E. Hobsbawm, Wiek kapitału…, s. 332.

31

E. Hobsbawn, Wiek rewolucji 1789–1848, tłum. M. Starnawski, K. Gawlicz, Warszawa 2014,
s. 400.

32

E. Hobsbawm, Wiek kapitału…, s. 342.
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że zbliżonym do XVIII-wiecznego stylu życia arystokracji brytyjskiej i francuskiej.
Veblen poświęca te historyczne subtelności na rzecz klarowności wywodu i swojego
oddania ewolucyjnej metodologii badawczej. Nie oznacza to, że czytelnik prac omawianego klasyka powinien być zawsze równie pobłażliwy wobec Veblenowskiego
stylu. Niektóre wątki prac tego autora wiele tracą na skutek ich ahistorycznego potraktowania. Mamy tu zwłaszcza na myśli – omawiany dalej – przypadek biegłości
wytwarzania (org. industrial arts).

Veblen obserwator i krytyk kapitalizmu
Opisana powyżej zdolność Veblena do semidialektycznego oraz materialistycznego
myślenia może stanowić co najwyżej o pewnym – dość odległym – podobieństwie
tego sposobu myślenia do innych teorii krytycznych. Znacznie donioślejsze są naszym zdaniem uwagi amerykańskiego instytucjonalisty poświęcone przeobrażeniom
kapitalizmu początku XX wieku oraz szczególnie doniosłych dla tego procesu zmian
porządku własności.
Zgodnie ze słowami Goryszewskiego33 Veblen, niemogący znać Marksowskich
tez zawartych we Wprowadzeniu do krytyki ekonomii politycznej, dochodzi do bardzo podobnych wniosków na temat znaczenia produkcji maszynowej. Rzeczywiście,
uwagi Veblena na temat rosnących rozbieżności między produkcją materialną i interesami biznesu wydają się zaskakująco zgodne z poglądami innych wielkich krytyków kapitalizmu. Odnajdujemy u amerykańskiego ekonomisty nie tylko ślady Marksowskiego podziału na wartość wymienną i użytkową oraz znanej hipotezy o rosnącym uspołecznieniu produkcji, któremu towarzyszy rosnąca prywatyzacja zysków,
ale również Weberowskie przeciwstawienie racjonalności formalnej i materialnej.
Max Weber34 puentował swoje rozróżnienie twierdzeniem mówiącym, iż rachunek
kapitałowy „w formalnie najbardziej racjonalnej postaci zakłada dlatego walkę człowieka z człowiekiem”. Przeciwstawienie interesu ogólnospołecznego pod postacią
różnych form racjonalności materialnej interesowi kapitału zawartego w formalnie
racjonalnej kalkulacji skutkuje podporządkowaniem interesów zbiorowych interesom prywatnowłaścicielskim. Analogiczne wnioski formułuje Veblen w opracowaniu z 1919 roku The Vested Interests and the Common Man, w którym podsumowuje
niejako wcześniejsze swoje rozważania z takich książek, jak The Theory of Business
Enterprise, Absentee Ownership czy The Engineers and the Price System. W pracy
tej Veblen stawia tezę, że w krajach wysoko uprzemysłowionych porządek instytucjonalny stwarza warunki, w których interes społeczny nie pokrywa się z interesem

33

R. Goryszewski, Thorstein Veblen a Karol Marks…

34

M. Weber, Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, tłum. D. Lachowska,
Warszawa 2002, s. 66.
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rywalizujących jednostek. Prowadzi to do opisanej w pracach Veblena polaryzacji:
„nowy porządek przyniósł przemysł maszynowy, korporacje finansowe, wielki biznes
i światowy rynek. W tym nowym porządku biznesu i przemysłu to biznes kontroluje
przemysł”35. Również w wydanej 20 lat wcześniej Teorii klasy próżniaczej znajdziemy podobne deklaracje: „wspomnieliśmy już, że współczesne instytucje ekonomiczne dzielą się na dwie kategorie: pieniężne i produkcyjne”36. Także pracę The Theory
of Business Enterprise zaczyna Veblen od definicji kapitalizmu jako systemu opartego na pracy maszynowej i inwestycjach prowadzonych dla zysku37. Najważniejsze
dla Veblenowskiego oglądu rzeczywistości ekonomicznej jest stwierdzenie, że instytucje te znajdują się w stanie napięcia i sprzeczności, która wynika z odrębnych
imperatywów obu rodzajów działalności.
Zdaniem Veblena osławieni przez niego „nieobecni właściciele” (używając języka neoinstytucjonalizmu ekonomicznego, powiedzielibyśmy mocodawcy lub pryncypałowie) i ich agenci przychodzą do biznesu dla zysku pieniężnego, kierując się przy
tym niewyszukanymi pobudkami38. „Mówiąc inaczej, uprawianie zawodu «pieniężnego» skłania do działań dających się objąć raczej pojęciem oszustwa niż bardziej
archaicznym pojęciem grabieży”39. Nieobce jest im również opóźnianie inwestycji,
stawianie nieracjonalnych przeszkód na drodze produkcji, ograniczenie wytwarzania społecznie potrzebnych towarów czy budowanie przeszkód we wchodzeniu na
rynek (tak dla konkurencji, jak i konsumentów). Wszystkie te praktyki, które dzisiaj
utożsamiamy z pozycją monopolisty – a które Veblen analizował jako jeden z pierwszych40 – amerykański uczony określał mianem kapitalistycznego sabotażu41. W innym miejscu Veblen pisał:
Idealny człowiek pieniądza jest pod pewnym względem podobny do idealnego
przestępcy, gdyż obaj bez żadnych skrupułów wykorzystują ludzi i dobra dla swo-

35

T. Veblen, The Vested Interests and the Common Man. The Modern Point of View and The New
Order, New York 1919, s. 160, http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.$b573175;view=1up;s
eq=7 (15.09.2017).
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T. Veblen, Teoria klasy…, s. 178.
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T. Veblen, The Theory of Business Enterprise, 1999, s 1, www.unilibrary.com/ebooks/Veblen,%20
Thorstein%20-%20The%20Theory%20of%20Business%20Enterprise.pdf (10.05.2015). Pierwsze wydanie: idem, The Theory of the Business Enterprise, New Brunswick, NJ 1904.
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T. Veblen, Teoria klasy…, s. 179.
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P. Baran, P.M. Sweezy, Kapitał monopolistyczny. Szkice o amerykańskim systemie gospodarczym i społecznym, tłum. S. Łypacewicz, Warszawa 1968.
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T. Veblen, The Engineers and the Price System, New York 1921, zob. rozdz. I, https://
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(13.08.2015).
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ich osobistych celów, zupełnie nie licząc się z uczuciami i pragnieniami innych ani
z dalszymi społecznymi konsekwencjami swoich czynów42,

by dodać dwie strony dalej: „Życie w kulturze pieniężnej na ogół utrwala charakter barbarzyński, z tym że oszustwa i przemyślność oraz umiejętność zarządzania
zajmują miejsce okrucieństwa i przemocy”43.
Surowa ocena tego rodzaju praktyk u Veblena wynikała z opisywanej przez klasyków socjologii sprzeczności między prywatnokapitalistycznym zawłaszczaniem
a potrzebami społecznymi. Veblen z wielką surowością piętnował prowadzenie
interesów jedynie dla zysku finansowego, które jego zdaniem prowadziło do ekspansji – jak byśmy dzisiaj powiedzieli – kapitału finansowego, monopolizacji rynku oraz nieefektywnej alokacji zasobów (z punktu widzenia zaspokojenia potrzeb
społecznych)44. Kontrola gospodarki przez „nabytą własność” ma zdaniem Veblena
zgubne, bo kryzysowe następstwa. Przyczynę cyklicznych zmian koniunktury autor
ten widział w systemie cen, które na skutek ekspansji kapitału finansowego odrywają
się od „gospodarki realnej”, co okresowo prowadzi do konieczności korekty i w konsekwencji zapaści gospodarczej.
Sprzeczności między maszynowym procesem produkcyjnym, w którym główną
rolę odgrywają inżynierowie, przemysłowcy i wykwalifikowani pracownicy (kapitał przemysłowy), a „kapitałem lukratywnym” kontrolowanym przez „nieobecnych
właścicieli” jest kolejnym przykładem napięć instytucjonalnych opisywanych przez
Veblena. Zdaniem omawianego autora nowoczesna gospodarka premiuje działalność
finansową, a ponadto oparta jest na jej kulturowej dominacji45; jednocześnie postęp
technologiczny powoduje, że rośnie znaczenie kwalifikacji technicznych i sposobów
myślenia typowych dla instynktu pracy. Niezwykle interesujące są w tym kontekście
uwagi Veblena na temat „biegłości wytwarzania” (industrial arts), które rozumie on
jako nagromadzenie bogactwa wiedzy technicznej będącego w istocie niepodzielnym, dysponowanym wspólnie zasobem, którego fragmenty mogą być poddane prywatnemu zawłaszczaniu46. Wraz z postępem technicznym znaczenie tego „niematerialnego” zasobu będzie rosło przy jednoczesnym wzroście znaczenia inżynierów.
To właśnie technokraci, inżynierowie, biegli specjaliści techniczni mają być zdaniem
Veblena nadzieją na odwrócenie opisywanych przez niego trendów gospodarczych

42

T. Veblen, Teoria klasy…, s. 185.

43

Ibidem, s. 187.

44

T. Veblen, Absentee Ownership: Business Enterprise in Recent Times: The Case of America,
New Brunswick, NJ 1997.

45

Veblen nie zalicza produktów służących ostentacyjnej i marnotrawnej konsumpcji do dóbr ekonomicznych, a raczej do rezultatów działalności finansowej, której podkreśleniu służą.

46

T. Veblen, The Engineers…
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i stworzenie racjonalnej „republiki przemysłowej”47 wolnej od cyklicznych zapaści
oraz oferującej wszystkim obywatelom możliwość zaspokojenia podstawowych potrzeb. „Umiejętności przemysłowe posiadają charakter dotykalnych osiągnięć skierowanych na działalność o materialnej użyteczności dla człowieka i cały czas wymagają wzrastająco rosnącej wiedzy o materialnych faktach oraz bezprecedensowej
użyteczności w stosunku do danej pracy”48.
Inaczej zatem niż chociażby Marks, Veblen był zwolennikiem technokracji, ale
podobnie jak on był przekonany o pasożytniczym i w istocie zbędnym charakterze
klasy właścicielskiej. Widać u niego również dalekie echa dialektycznego stosunku
Marksa do pieniądza rozumianego jednocześnie jako środek cyrkulacji i miara wartości:
Bezpośrednim celem […] finansowej struktury instytucjonalnej i jej kolejnych
ulepszeń jest zapewnienie sobie możliwości wyzysku spokojnego i zgodnego
z prawem, jednakże jej pośrednie oddziaływanie znacznie przekracza te zadania.
Większa łatwość w prowadzeniu interesów sprawia, iż proces gospodarczy i całe
pozagospodarcze życie społeczeństwa toczy się z mniejszymi zakłóceniami49.
[…] Z chwilą, gdy transakcje pieniężne zostają sprowadzone do czystej rutyny,
można obyć się bez kapitanów przemysłu. […] Ulepszanie nowoczesnych instytucji, faworyzujące finansową stronę interesów, powoduje zastępowanie kapitanów
przemysłu przez «bezduszne» spółki akcyjne, przez co podstawowa funkcja klasy
próżniaczej – posiadanie własności – staje się zbędna50.

Veblena rozumienie własności
Kategoria własności, mimo że jedynie sporadycznie wyrażana expressis verbis, może
zostać potraktowana jako kluczowa dla systemu teoretycznego Veblena. Za przyjęciem takiego stanowiska przemawiają chociażby kategoryczne stwierdzenia amerykańskiego uczonego dotyczące genezy i znaczenia własności prywatnej zawarte
w Teorii klasy próżniaczej, gdzie pada stwierdzenie: „pojawienie się klasy próżniaczej zbiega się z powstaniem własności prywatnej. Jest to oczywiste, ponieważ obie
te instytucje są tworem tych samych sił ekonomicznych”51. Pomimo że analiza Veble-

47

K. Pieliński, Koniec historii – utopia technokratyczna, „Economy and Management” 2011, nr 3,
s. 19–31.

48

Ibidem, s. 24.

49

Warto zauważyć, że Veblen wykłada w tym miejscu istotę podstawowej funkcji monopolu
w ujęciu Schumpetera, czyli odporności monopolisty na czasowe zawirowania koniunktury.

50

T. Veblen, Teoria klasy…, s. 165.

51

Ibidem, s. 21.
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na nie jest w tym względzie wyszukana, można na jej podstawie stwierdzić, że autor
ten uznawał okres pokojowej dzikości (społeczności zbieracko-łowieckie) za pozbawiony instytucji własności prywatnej. W stadium tym istnieje oczywiście własność
dóbr indywidualnej konsumpcji – mówiąc innym językiem teoretycznym: własność
osobista – lecz nie istnieje własność prywatna. Ta ostatnia wyłania się stopniowo
w wyniku praktyk instytucjonalnych „małżeństwa własnościowego”. Veblen – bardzo
w duchu krytycznego feminizmu – upatruje źródeł patriarchatu i własności prywatnej
w tej samej społecznej praktyce małżeństwa, w obrębie którego kobieta i efekty jej
pracy zostają przyswojone jako własność męża52. Widać tu wyraźnie, choć nie jest to
wątek podkreślany przez Veblena, przejście od indywidualnej, użytkowanej w celach
osobistych, drobnej własności do własności prywatnej powstałej w wyniku czyjeś
pracy wytwarzającej nadwyżki. Z początku praca ta wykonywana jest przez kobiety
i potomstwo, a wraz z rozwojem kultury łupieżczej również przez niewolnych – ofiary podboju i zaboru. Daje to początek podziałowi na zadania produkcyjne, cenione
niżej (bo wykonywane przez niewolników i kobiety), oraz obdarzane szacunkiem
zadania nieprodukcyjne wykonywane przez mężczyzn, takie jak: panowanie, walka,
ceremonie religijne itp. Podział ten wpisuje się w rywalizację o status wyznaczany
głównie przez majątek:
Pierwotny typ własności, mającej swe źródła w grabieży i uprowadzeniu ludzi, zaczyna być wypierany przez pierwociny organizacji wytwórczości opartej na prywatnej własności niewolników; horda pierwotna zmienia się w mniej lub bardziej
samowystarczalną społeczność produkcyjną; własność zaczyna być ceniona nie
tylko jako dowód zwycięskiej walki, ale także jako świadectwo przewagi właściciela nad innymi53.

Budowany na tym fundamencie system społeczno-ekonomiczny jest zawsze systemem „walki między ludźmi o posiadanie dóbr”, ponadto dobra inne niż własność
są zdaniem Veblena o tyle cenne, o ile kojarzone z majątkiem i zamożnością. Zarówno szacunek społeczny („posiadanie bogactwa zyskuje coraz większe znaczenie jako
tytuł do szacunku i poważania”), jak i władza („olbrzymią rolę motywacyjną w procesach gromadzenia dóbr odgrywa władza, którą daje bogactwo”) stają się funkcjami
własności.
Na podkreślenie zasługuje fakt, iż Veblen nie daje się nabrać zasłonie fetyszyzmu
prowadzącej do utożsamienia relacji własnościowych ze stosunkami człowiek–rzecz
i zawsze traktuje je jako efekt istnienia konkretnych instytucji społecznych, a więc
ipso facto relacji międzyludzkich. Co więcej – nie znajdziemy również u twórcy instytucjonalizmu twierdzenia, jakoby własność była stosunkiem prawnym lub w spo52

Ibidem, s. 22.

53

Ibidem, s. 25.
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sób konieczny w prawie obecnym. Wręcz przeciwnie, wielokrotnie potwierdza Veblen obecność stosunku własności na podstawie relacji pozaprawnych, podkreślając
jedynie doniosłość ich „powszechnego uznania”54.
Jedną z przekonywujących przesłanek takiej interpretacji jest Veblenowski opis
industrial art. Termin ten możemy przełożyć jako „biegłość wytwarzania”55 i rozumieć jako „całokształt niezbędnej wiedzy i umiejętności posługiwania się techniką,
technologią produkcyjną, którymi dysponuje społeczeństwo jako całość w danym
etapie swojego rozwoju”56. Sam Veblen definiował ją następująco:
biegłość wytwarzania jest faktem życia grupowego, nie zaś efektem indywidualnych inicjatyw lub innowacji. Jest kwestią zbiorowości, nie kreatywności pracujących w izolacji, samowystarczalnych jednostek lub niewielkich grup. Zasadniczo
poziom biegłości wytwarzania jest zawsze dziedzictwem przeszłości, być może
w procesie ciągłych zmian, lecz jej zasadnicza część jest zawsze spuścizną przeszłych pokoleń57.

Amerykański instytucjonalista podkreśla przy tym, że każda znacząca innowacja – szczególnie na wczesnych etapach rozwoju biegłości wytwarzania – staje się
elementem zasobów będących w dyspozycji wspólnoty. Nawet na bardziej zaawansowanych etapach procesów dostosowywania, które wykształciły system praw własności intelektualnej, prywatyzowane elementy wiedzy technicznej stanowią tylko
niewielką część bogactwa składającego się na biegłość wytwarzania, lecz „jest niezaprzeczalnie dowiedzionym fakt, że przypadki [prywatyzacji wiedzy – przyp. B.M.]
są mimo wszystko niewielkiego znaczenia w porównaniu z wielkością powszechnej
wiedzy i umiejętności obecnych we wspólnocie”58. W konsekwencji Veblen odmawia

54
55

Ibidem, s. 21.
Użycie tego określenia znajduje trzy uzasadnienia. Po pierwsze, Veblen stosuje ten termin, ahistorycznie przypisując go wszystkim etapom w dziejach. Zatem użycie terminów „produkcja”
czy „przemysł” (industry) mogłoby być mylące i wskazywać na ograniczony zakres czasowy,
do którego odnoszą się industrial arts. Na marginesie można dodać, że założenie Veblena jest
oczywiście kontrowersyjne, bowiem nie uwzględnia chociażby przemian formacyjnych i sposobów przywłaszczania nadwyżki wynikającej z „biegłości wytwarzania” w historycznie odmiennych stosunkach klasowych. Po drugie, Veblen używa tego pojęcia w stosunku do działalności produkcyjnej, wytwórczej. Po trzecie, zgodnie z definicją termin ten oznacza zdolności
wykraczających poza indywidualne umiejętności poszczególnego wytwórcy, zatem określenie
„biegłość”, odnoszące się do wiedzy milczącej, zwykle trudnej w kodyfikacji i opartej na doświadczeniu, wydaje się trafne.

56

R. Goryszewski, Thorstein Veblen a Karol Marks…
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T. Veblen, The Instinct of Workmanship and the State of the Industrial Arts, New York 1914,
s. 38, http://www.encyclopaedia.com/ebooks/49/55.pdf (15.08.2015).
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Ibidem, s. 39.
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indywidualnym aktorom życia społecznego (a także takim podmiotom zbiorowym,
jak klasy społeczne) prawa do przywłaszczania sobie tego wspólnego zasobu, twierdząc, że efekty procesów produkcji przemysłowej oparte na biegłości wytwarzania
nigdy nie stanowią wyłącznej wartości producentów (tak bezpośrednich, jak i pośrednich) czy formalnych właścicieli kapitału. Wynika z tego – doniosły również
współcześnie – wniosek, iż indywidualne autorstwo jakiejkolwiek innowacji jest jedynie pewną konwencją społeczną i prawną daleką od stanu faktycznego.

Podsumowanie
Ogólnie można powiedzieć, że cała Veblenowska krytyka kapitalizmu oparta jest na
podważeniu zasadności systemu „nieobecnej własności”, czyli systemu oddzielenia
właściciela zorientowanego na zysk od wytwórcy zorientowanego na efektywność
(rozumianą jako zaspokajanie potrzeb społecznych). Nieobce są również Veblenowi
wątki feministyczne, pacyfistyczne i antyimperialne (zwłaszcza po pierwszej wojnie
światowej), antyklerykalne, krytyka racjonalności formalnej czy zdolność dostrzeżenia konserwatyzmu i pasożytniczego charakteru klas uprzywilejowanych. Veblenowski opis biegłości wytwarzania to zaś wysokiej próby socjoekonomiczna analiza
dobra wspólnego. Te wnikliwe obserwacje czynią z Veblena nie tylko świetnego badacza procesów – jak byśmy dziś powiedzieli – finansjeryzacji, ekspansji własności
intelektualnej czy rozdzielenia własności od kontroli, ale również stawiają zagadnienie relacji własnościowych w centrum zainteresowania każdego, kto chce całościowo opisać dominujące współcześnie stosunki społeczne. Fakty te czynią z dorobku
Veblena skarbnicę dla wszystkich badaczy aspirujących do krytycznej refleksji nad
późną nowoczesnością. Tym bardziej szkoda, że Veblen jest często niedoceniany
jako autor spójnego systemu teoretycznego i zdecydowany oponent społeczeństwa
„nieobecnej własności” (Marks powiedziałby: społeczeństwa burżuazyjnego). We
współczesnej myśli społecznej (zwłaszcza ekonomicznej) trywializuje się jego myśl,
przypinając mu nobliwe etykiety i kryjąc za nimi całą elokwencję i ostrość Veblenowskiego języka i teorii. Artykuł ten miał na celu przypomnieć „innego” Veblena,
Veblena bezkompromisowego i wybitnego w swoich obserwacjach sprzeczności społeczno-ekonomicznego systemu, w którym żyjemy.
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THORSTEIN VEBLEN’S CRITICAL THEORY
Summary
The goal of the article is to recall main features of socioeconomic reflection of Thorstein
Veblen. We assume that Veblen’s observations on the transformations of work, financialization, and monopolization (and even the expansion of intellectual property rights) are
still valuable. Veblen is a respected and worshiped classic thinker of social science, but
also paradoxically forgotten. Forgotten in the sense that his uncompromising critique of
capitalism is often hidden beneath noble labels. This article aims to identify the main
plots of Thorstein Veblen’s critical thinking on society and the economy.
Keywords: industrial arts, ownership, instinct, materialism, monopolization, financialization
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Obraz-ruch
Kino posiada dla Gilles’a Deleuze’a status szczególny. Wzdryga się on jednak przed
tworzeniem jakiejkolwiek teorii, która adaptowałby na potrzeby filozofii pojęcia znane z kinematografii. Teorię oddziela jego zdaniem od tego, co stanowi przedmiot
zainteresowania filozofii, a zarazem od istoty samego kina – przepaść. Poszukuje on
zatem płaszczyzny, na której to, co tutaj tak odległe, zbliży się do granicy nierozróżnialności. Otóż tym, co poprzez kino pozwala odsłonić właściwy przedmiot zainteresowania filozofii, a poprzez filozofię istotne znaczenie kina, jest obraz. Te dwie dziedziny w jego wnętrzu przenikają się wzajemnie2. Należy jednak podkreślić, iż mamy
do czynienia z pojęciem obrazu zupełnie różnym od tego, który znamy z Różnicy
i powtórzenia. Tutaj był on pojmowany jako instancja z góry przesądzająca o wszelkich rozstrzygnięciach, jako korelat zmysłu wspólnego (cogitatio natura universalis),
milczące założenie, co do którego wszyscy pozostają zgodni. Równocześnie Deleuze nie rozpoznawał w subiektywnych założeniach ziarna rzekomej moralności czy
1

Artykuł ten stanowi reedycję części rozprawy doktorskiej pod tytułem Między iluzją a chaosem.
Gillesa Deleuze’a studia nad filozofia i sztuką obronionej przez autora na Uniwesytecie Jagiellońskim w kwietniu 2015 r.

2

Por. G. Deleuze, Deux régimes de fous, Paris 2003, s. 202.
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prawdy, nie dostrzegał ich również w otaczającym świecie pod jakąkolwiek postacią
(kultury, religii etc.). Uważał je za poznawczo nieciekawe, wyeksploatowane pod
względem tworzenia nowych filozoficznych pojęć. Inaczej mówiąc – poprzez pojęcie
obrazu myśli wskazywał na istotne ograniczenia filozofii3. Po latach, w książce Kino,
pojęcie obrazu staje się jednak narzędziem, które ma w zamyśle pozwolić na uwolnienie się od owych ograniczeń, otwierając nową płaszczyznę możliwości filozofowania. Pytanie, jakie musimy sobie zadać, to czy na gruncie filozofii jest możliwe
całkowite wyzwolenie się od poddanego krytyce pojęcia obrazu myśli i ostateczne
zanurzenie się w takim typie obrazu, które spełni postulowaną przez Deleuze’a bezzałożeniowość, pozbawioną troski bezcelowość, które jako jedyne pozostawałyby
gwarantem niepowtarzalności i intensywności naszych filozoficznych przygód.
Aby stało się to możliwe, konieczne jest, po pierwsze, zrezygnowanie z dotychczasowych schematów reprezentacji opartych niejednokrotnie na tym, co moglibyśmy nazwać przemocą myślenia4. W tym przypadku, ponieważ myśl przyjmuje
charakter obrazu, a obraz kinematograficzny posiada walory myśli, zanika relacja
uprzedniości, pierwszeństwa czy dominacji jednej dziedziny w stosunku do drugiej5.
Po wtóre, Deleuze, skupiając się na zdolności kreowania obrazów, testuje możliwości prowadzenia analiz w środowisku permanentnej genezy nowości, która wykracza
poza ustalanie warunków możliwości dla danego obiektu badań6. Tym razem musimy zapytać, czy możliwe jest ujmowanie jakiejkolwiek problematyki bez retrospektywy, bez powtarzania tego, co już w momencie wypowiedzi jawi się jako przeszłe
i nieuchwytne. Czy zatem zdolni jesteśmy wrazić tę nowość w momencie jej powstawania, rezygnując z metodologii, którą również musielibyśmy ująć, nie jako samą
w sobie, ale poprzez kolejny poziom meta-, czy też zakładając na końcu domniemaną
płaszczyznę idei, w relacji do których pojęcia jawiłyby się jako powielenie, odbicie
czy emanacja. Powiedzenie czegoś sensownego na temat ich korelacji wymagałoby
przyjęcia pewnej z góry założonej spójności, co stawiałoby nas na nowo w obrębie
problematyki obrazu myśli znanej z Różnicy i powtórzenia. Wydaje się jednak, że
spojrzenie wstecz, uporządkowanie pojęć według pewnych reguł zdaje się konieczne, aby możliwe stało się pisanie o jakimkolwiek atrybucie nowości, pomimo że jej
istota, wymykając się nam, jawi się zawsze jako nie na czasie. Deleuze nowość tę
rozważa w trzech aspektach. Po pierwsze, kino jest tutaj wyjątkowe pod względem
techniki, jak również jako środek ekspresji, po drugie, w samej historii kina pojawia
się zmiana polegająca na przejściu (ok. 1945 r.) od obrazu-ruchu do obrazu-czasu.

3

Por. G. Deleuze, Różnica i powtórzenie, tłum. B. Banasiak, K. Matuszewski, Warszawa 1997,
s. 193–197.

4

Por. ibidem, s. 214.

5

Por. G. Deleuze, Deux régimes…, s. 197.

6

Por. G. Deleuze, Kino, tłum. J. Margański, Gdańsk 2008, s. 11.
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Trzecim i ostatnim zwiastunem nowości jest zmiana odnosząca się do kina współczesnego. Badania przeprowadzone w jego obrębie nie dotyczą już bowiem jedynie
kwestii naszej wrażliwości na sztukę czy zdolności poznawczych, ale odnoszą się
również do sposobu funkcjonowania w kolektywie, który Deleuze określa poprzez
pojęcie „ludzi, którzy nadejdą” (un peuple a venir)7.
To właśnie w powyższym kontekście francuski filozof będzie poszukiwał takich
tropów, które mają zaprowadzić nas do immanentnego pojmowania obrazu, dalekiego od wszelkich metafizycznych konotacji. W pierwszej części książki zajmuje się
on relacją obrazu do ruchu, pomiędzy którymi również możemy zaobserwować pewien rozdźwięk8. Konieczne zatem staje się stworzenie takiego agregatu pojęciowego, który nie realizowałby żadnego założonego z góry scenariusza, gdzie zgodność
zamysłu ze stanem faktycznym nie odsyłałaby nas do ukrytych przyczyn. Agregatem takim staje się właśnie obraz-ruch – kluczowe pojęcie tej części książki. Jest
on szczególnym typem obrazu, który bardziej niż umysłową reprezentacją staje się
immanentnym ruchem materii, inaczej mówiąc – wyjątkowym sprzężeniem obrazu
i ruchu, które nie zakłada żadnej instancji inicjującej9. To właśnie kino zdaniem Deleuze’a mogłoby dostarczyć dowodu na ów ruch będący obrazem. „Kino funkcjonuje dzięki obrazom (odcinkom momentalnym) oraz dzięki ruchowi, czy też czasowi – bezosobowemu, jednostajnemu, niewidzialnemu, czy niezauważalnemu, który
«jest» w aparacie i generuje konsekutywny przepływ obrazów”10. Podobnie w naszej
percepcji – jeżeli, jak chcą niektóre teorie, współistnieją nieruchome obrazy i abstrakcyjny ruch, to wrażenie ruchu powstawałoby jedynie poprzez warunki ją umożliwiające11. Te ostatnie jednak nie są istotne dla kina, stąd wniosek, iż obraz, który
ono generuje, jest tożsamy z ruchem. Dodatkowo poszczególne obrazy, z których
składa się film, nie są nieruchome (zakładałoby to ukrytą, abstrakcyjną przyczynę
ruchu), lecz ruchome. „Film nie daje nam obrazu, do którego dochodzi ruch, daje
nam bezpośrednio obraz, będąc ruchem. Podsuwa nam oczywiście odcinek, lecz jest
to odcinek ruchomy, a nie nieruchomy odcinek plus abstrakcyjny ruch”12. To właśnie,
będące zasługą Henriego Bergsona, odkrycie obrazu stanowiącego równocześnie
ruch, lecz nieugruntowanego poprzez warunki możliwości percepcji, inspiruje teorię Deleuze’a. Dla Bergsona bowiem percepcja nie jest uprzywilejowanym obrazem,
lecz takim samym jak każdy inny, obrazem pośród obrazów, dlatego też nawet okre-

7

Por. A. Bouanishe, Gilles Deleuze – une introduction, Paris 2007, s. 234–236.

8

Por. G. Deleuze, Kino, s. 67.

9

Por. ibidem, s. 68.

10

Ibidem, s. 9.

11

Por. ibidem, s. 10.

12

Ibidem.
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ślenie warunków jej możliwości nie może stać się u niego instancją zdolną zbliżyć
spostrzegającego i to, co spostrzegane, w oczekiwanym stopniu.
Nerwy dośrodkowe są obrazami, mózg jest obrazem, poruszenia (les ebrenlement)
przekazane przez nerwy sensytywne (les nerfs sensitifs) i rozchodzące się w mózgu są również obrazami […] To mózg jest częścią świata materialnego, a nie
świat materialny częścią mózgu. Czynić z mózgu warunek całego obrazu to rzeczywiście przeczyć samemu sobie, ponieważ zgodnie z założeniem mózg jest częścią tegoż obrazu. A więc ani nerwy, ani ośrodki nerwowe nie mogą warunkować
obrazu wszechświata13.

W efekcie otrzymujemy to, co moglibyśmy nazwać ekspozycją rzeczywistości,
gdzie każdy obraz oddziałuje na kolejny, gdzie wszystko łącznie z nami jest tylko
obrazem pośród obrazów, którym immanentne są zmiany, czyli ciągły ruch.
Doskonale zdaję sobie sprawę, w jaki sposób obrazy zewnętrzne wpływają na
obraz, który nazywam moim ciałem: przekazują mu ruch. Rozumiem również,
w jaki sposób to ciało oddziałuje na obrazy zewnętrzne: ono im ruch odsyła. A zatem moje ciało, w całości materialnego świata, jest obrazem, który działa jak inne
obrazy, przyjmując i odsyłając ruch […] moje ciało, jako przedmiot przeznaczony
do poruszania innych przedmiotów, jest jakimś ośrodkiem działania; nie byłoby
ono w stanie zrodzić przedstawienia14.

Mamy zatem do czynienia z przepływem obrazów, z ciągłą, nigdy niezaktualizowaną zmianą, w której zanika punktu podparcia, grunt, od którego można by się
odbić, inicjując ruch. Jeżeli mielibyśmy zatem mówić o jakimkolwiek modelu, byłby
nim raczej obraz kinowy jawiący się jako permanentny przepływ materii realizujący
się na antypodach subiektywnych uwarunkowań lub całkiem poza nimi, bez stałego centrum odniesienia. Podsumowując, możemy stwierdzić, iż postulowana przez
Deleuze’a immanencja obrazu zdaje się osiągalna tylko i wyłącznie, gdy osłabimy
rolę podmiotu, a zarazem zrezygnujemy z zewnętrznych uwarunkowań reprezentacji15. Obraz kinematograficzny zdaje się tym samym rozgrywać na poziomie samej
materii pozostającej w bezustannym twórczym ruchu. Szczególna rola percepcji jest
w tym przypadku nieuzasadniona, podmiot może co najwyżej stanowić jeden z wielu
obrazów funkcjonujących w obrębie całości16. Jednak otwiera się on na bezpośred-

13

H. Bergson, Materia i pamięć. O stosunku ciała do ducha, tłum. M. Drwięga, Warszawa 2006,
s. 16.

14

Ibidem, s. 17.

15

Por. G. Deleuze, Kino, s. 67.

16

Por. G. Deleuze, Negocjacje 1972–1990, tłum. M. Herer, Wrocław 2007, s. 72.
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nie doznanie sił, których jest częścią, w swojej jednostkowości nigdy nie pozostając
zdolnym do ujęcia całości jawiącej się jako nieredukowalna i niezarządzana z zewnątrz wielość relacji17.
Obraz-ruch, który pojawia się w kinie, nie mieści się zatem w porządku reprezentacji. To wszechświat jawi się tutaj jako „kino w sobie” obywające się bez świadomości widza, a uprzywilejowana względem innych sztuk rola kinematografii polega
na tym, że najbardziej zdaniem Deleuze’a zbliża się do jego istoty18. Wyjście poza
przestrzeń reprezentacji implikuje doznanie obrazu jako rzeczywiście działających
sił. Zanim zostaną one ujęte czy też sklasyfikowane, to do nich właśnie zdaniem
paryskiego profesora odnosi się sztuka kinematografii, wymykając się tym samym
z zaklętego kręgu reprodukcji stereotypów.
Należy jednak zastanowić się, w jaki sposób stało się zatem możliwe pisanie
o tychże bezosobowych siłach czy też wykorzystanie ich podczas produkcji filmowej?
Otóż z tego zbioru ruchomych obrazów wyłania się pewien szczególny rodzaj obrazu,
który pozwala na ich postrzeganie. Jest to tak zwany obraz-percepcja. Tutaj znów odnajdujemy nawiązanie do Bergsona: percepcja nie posiada innych właściwości od ruchu, który postrzega, ale jest pewnego rodzaju wyborem, selekcją, uproszczeniem19.
To właśnie subiektywny wybór, rodzaj filtru, którym jest obraz-percepcja, może być
rozumiany jako kadrowanie. W odniesieniu do kina ten rodzaj obrazu umożliwiałby
produkcję filmową20. Równocześnie drugi typ obrazu, tak zwany obraz-akcja (działanie), w przeciwieństwie do obrazu-percepcji, który charakteryzuje się eliminacją,
wyborem czy też kadrowaniem, stanowi o oddziaływaniu rzeczy na nas, jak również
o naszym oddziaływaniu na rzeczy21. Jest on rozumiany zatem jako drugi obok obrazu-percepcji aspekt subiektywności. Trzecim aspektem jest tak zwany obraz-uczucie,
który jak pisze Deleuze, „oznacza koincydencje podmiotu i przedmiotu lub sposób,
w jaki podmiot postrzega siebie samego lub raczej doświadcza i odczuwa się od wewnątrz”22. Do tych trzech różnych odmian obrazów odnosi się za każdym razem inny
typ planu kinematograficznego: obrazom-percepcjom odpowiada plan ogólny, obrazom-działaniom odpowiada tak zwany plan średni, obrazom-uczuciom odpowiada natomiast plan zbliżeniowy23. W efekcie tej analizy okazuje się, że wspomniane
trzy typu obrazów pozwalają na określenie sytuacji współczesnego człowieka, który

17

Por. A. Sauvargnargues, Deleuze et l’art, Paris 2006, s. 73.

18

Por. ibidem, s. 239.

19

Por. H.Bergson, Materia i pamięć…, s. 76.

20

Por. R. Bogue, Deleuze on Cinema, New York 2005, s. 35, a także A. Sauvargnargues, Deleuze…, s. 76.

21

Por. G. Deleuze, Kino, s. 75.

22

Ibidem, s. 76.

23

Ibidem, s. 81.
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„nie jest niczym innym jak tylko złożeniem tych trzech obrazów”24. Jak widzimy,
rola podmiotowości okazuje się jednak znacząca – nie sposób nie zwrócić uwagi na
charakteryzującą ją istotową wielość, poprzez którą możliwe staje się zbliżenie do
świata wolnego od jej syntetycznych więzów.

Obraz-czas
Na końcu pierwszej części książki Kino (Obraz-ruch) koncepcja obrazu-ruchu przechodzi w koncepcję obrazu-czasu. Spowodowane jest to między innymi pojawieniem się w okresie po drugiej wojnie światowej zupełnie nowych uwarunkowań:
Wojna i jej konsekwencje, rozchwianie amerykańskiego snu we wszystkich jego
aspektach, nowa świadomość mniejszości, wzlot i inflacja obrazów zarówno
w otaczającym świecie, jak i w wyobraźni ludzi, wpływ na kino nowych sposobów opowiadania, z którymi eksperymentowała literatura, kryzys Hollywood
i dawnych gatunków25.

W tym czasie coraz częściej mamy do czynienia z sytuacjami, w których nasze
dotychczasowe zdolności do reagowania zostają zachwiane. Właśnie w wyniku zaburzeń poprzednich schematów praktycznego działania i reagowania wyłania się
nowy obraz – obraz-czas. W kinie stereotypowym, wciąż powtarzanym schematom
odpowiadałby montaż, który sprawia, iż czasowe następstwa zdarzeń układają się
w sekwencje, gdzie to, co właśnie się dzieje na planie, jest wynikiem poprzednich
zdarzeń czy podejmowanych działań. Problematyczne zdaniem Deleuze’a jest tutaj
właśnie to umożliwiające syntezę zdarzeń ukonstytuowanie przyczynowości w obrębie czasu26. Inaczej mówiąc – mamy do czynienia z sytuacją, w której obraz staje
się niejako komentarzem do będącej zawsze nie na czasie teraźniejszości, zmieniając
ją tym samym w przeszłość już uporządkowaną, ustrukturyzowaną, okiełznaną i stabilną, zawdzięczającą swoje pozorne uporządkowanie przyzwyczajeniu27. Schematy
działania oparte na powtarzaniu, poprzez które to, co teraźniejsze, zawsze ujmowane
jest już jako przeszłe, zdają się wynikać z tradycji podporządkowania czasu ruchowi
czy też liczbie.
Zawiasy to oś, wokół której obracają się drzwi. Zawias, Cardo, wskazuje na podporządkowanie czasu wyraźnym punktom głównym, przez które przechodzą mie24

Ibidem, s. 77.

25

Ibidem, s. 218.

26

Por. A. Bouanishe, Deleuze…, s. 241, a także: V. Moulard-Leonard, Bergson–Deleuze encourters. Transcendental experience and the thought of the virtual, New York 2008, s. 110.

27

Por. G. Deleuze, Kino, s. 263.
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rzone nim ruchy okresowe. Tak długo jak czas pozostaje w zawiasach, jest podporządkowany ruchowi ekstensywnemu: jest jego miarą, interwałem czy liczbą.
Często podkreślano tę cechę filozofii antycznej: podporządkowanie czasu kołowemu ruchowi świata będącemu niejako obracającymi się Drzwiami28.

Takie ujęcie czasu staje się możliwe jedynie w relacji do stabilnego centrum, stałego punktu odniesienia, w stosunku do którego każdy ruch jawi się jako już znormalizowany i uporządkowany29. Miarę czasu i rytm wyznaczają tu interwały oddzielające na horyzoncie zdarzeń kolejne istotne punkty. Kiedy jednak tak ułożony
porządek zaczyna się chwiać, pojawiają się ruchy nieprzewidywalne, odchylone od
normy, nienaturalne, czas przestaje być im podporządkowany i jak to ujmuje Deleuze – wypada on z zawiasów (le temps hors de ses gonds). Jego zdaniem kino nie
ma stanowić narzędzia do realizacji narracji o tym, co powtarzalne, banalne, dobrze znane. Przeciwnie, pozostaje ono zdolne do uchwycenia ruchu teraźniejszości
niepodporządkowanego żadnemu ścisłemu centrum, w którym możliwe stają się ruchy zaskakujące, nieprzewidywalne, poprzez które również nasze przyzwyczajenia,
przekonania, przeświadczenia czy mniemania tracą swoje ugruntowanie, odkrywając
przed nami nowe możliwości bycia w świecie. Inaczej mówiąc – nasze władze zostają wystawione na działanie pustej formy czasu, niezależnej już od miary właściwej
regularnym ruchom. Ten sposób odczuwania i funkcjonowania realizuje się poprzez
to, co Deleuze nazywa czystymi sytuacjami optycznymi. Sytuacje te wywodzą się
z porządku percepcji, który Deleuze analizuje w świetle drugiego rozdziału Materii i pamięci. Bergson rozróżnia tutaj dwa typy rozpoznania: jeden sensomotoryczy,
ukształtowany poprzez przyzwyczajenia oraz drugi związany właśnie z czystymi sytuacjami optycznymi30, stanowiący prawdziwą „pedagogikę percepcji”:
Ostatecznie to nowa epoka kina, nowa funkcja obrazu, oznacza pewną pedagogikę
percepcji, która wypiera encyklopedię świata będącą już w strzępach. To kino
wizjonera (voyant), który nie pragnie już upiększać natury, tylko intensywnie ją
uduchowia31

i dalej:
to znaczy postrzeżenia i działanie przestają się nawzajem łączyć, a przestrzenie
nie są już ani skoordynowane, ani wypełnione. Pewne postacie, usidlone w pew-
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G. Deleuze, Krytyka i klinika, tłum. B. Banasiak, P. Pieniążek, Łódź 2016, s. 47.
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Por. G. Deleuze, Kino, s. 263.
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Por. V. Moulard-Leonard, Bergson…, s. 109.
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nych czystych optycznych i dźwiękowych sytuacjach, okazują się skazane na błąkanie lub wyruszenie w podróż. To idealni wizjonerzy (pure voyants)32.

Kino przestaje zatem pełnić funkcję mimetyczną, już nie rozpoznajemy poprzez
nie sytuacji czy charakterów dobrze nam znanych z dnia codziennego, ale staje się
ono rezerwuarem osobliwej pozbawionej praktycznego zastosowania wiedzy, „nauką wizualnego wrażenia zmuszającego nas do zapomnienia o naszej własnej logice i przyzwyczajeniach siatkówkowych naszego oka”33. W tym kontekście Deleuze
przywołuje kino Roberto Rosseliniego czy Jean Luca Godarda, gdzie niejednokrotnie
obserwować możemy błędnych wędrowców przemierzającymi bez celu przestrzenie
miast, niezdolnych do podjęcia jakichkolwiek działań, stających się jedynie kontemplującymi obserwatorami. Jest to efektem załamania się związków opartych na działaniach praktycznych, umożliwiających funkcjonowanie w świecie i społeczeństwie.
Wspomniane postacie, wyłamując się z dotychczasowych uwarunkowujących je reguł, doświadczając pewnych granicznych sytuacji, stykają się z tym, co nienazwane,
niemożliwe do zaakceptowania, nieznośne, z czymś, czego już nie sposób przedstawić. Jest to, jak pisze Deleuze, rodzaj brutalności, która wyłania się w efekcie poddania krytyce wszelkich komunałów, banałów, sytuacji stereotypowych. Jednak to
właśnie banał posiada tutaj funkcję praktyczną, umożliwiającą szybkie reagowanie
i działanie, a tym samym sprawne funkcjonowanie w świecie. Rola stereotypu jest
zatem nie do przecenienia, gdyż pozwala on na złagodzenie wpływu tego aspektu
rzeczywistości, który pozostaje niezwykle trudny do zniesienia i zaakceptowania.
Możemy założyć, że pojęcie banału, jakim posługuje się w tym przypadku Deleuze,
jest zbieżne z tym, co nazywał w Różnicy i powtórzeniu zmysłem wspólnym (sens
commun) rozumianym jako rozpoznanie i zaakceptowanie ustalonych na podstawie
mniemań wartości, gdzie każda reprezentacja przedmiotu opiera się na zgodności
władz, realizując postulat rzekomej identyczności. W kategoriach Kina najbliższy
pojęciu sensu wspólnego jest wspomniany schemat sensomotoryczny, który pozwala
funkcjonować i działać na gruncie codzienności34. „Nie brakuje nam schematów postępowania, dzięki którym możemy się odwrócić, gdy jest zbyt nieprzyjemnie, zrezygnować, gdy jest strasznie, przystosować się, gdy jest zbyt pięknie”35. Niemniej
zdaniem Deleuze’a cały wysiłek sztuki (w tym przypadku sztuki kinematograficznej)
polega na wyzwalaniu się z mocy banałów (cliché); pozostaje to warunkiem koniecznym twórczości. Jedynie dzięki temu może wyłonić się nowy typ obrazu, który
32

G. Deleuze, Kino, s. 267.
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Ibidem s. 245.
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A. Bouanishe, Deleuze…, s. 244.
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określa on mianem obrazu-kryształu (image-cristal). Jest on związany z takim pojęciem czasu, które umożliwia w założeniu ujęcie samego „stawania się”, a zarazem
doświadczenie horyzontu wrażeń wyzwolonych od schematu sensomotorycznego36.
Przejście pomiędzy Kino 1. Obraz-ruch a Kino 2. Obraz-czas nie odnosi się jedynie do zmiany sposobu, w jaki obieramy i odczuwamy świat, ale związane jest
również z tym, co nazwalibyśmy ogólną kondycją współczesnego społeczeństwa.
Akcent zostaje zatem przesunięty z indywidualnego doświadczenia, z badań starających się dotrzeć do warunków genezy subiektywności na ogół społeczeństwa. Na
podstawie analizy współczesnej kinematografii Deleuze uwidacznia sposób, w jaki
wszelkie dotychczasowe sztywne podziały scojalne ulegają zachwianiu. W tym kontekście niezwykle istotna jest rozwijana przez niego koncepcja tak zwanego ludu,
która wiąże się z pojmowaniem kina jako sztuki masowej. Wspomniany lud nie jest
tutaj określony przez dotychczasowe pojęcia, czyli naród lub rasę. Zamiast tego francuski filozof proponuje nową kategorię tak zwanego „ludu przyszłości”. W ten sposób kino, zajmując się społeczeństwem, nie wytwarza jego reprezentacji, odnosi się
raczej do „ludu, którego brakuje” (un people qui manque), który zawsze pozostaje
ludem w mniejszości (minoritaire). Autor Różnicy i powtórzenia uważa bowiem, iż
jedynie w momencie, w którym ludu jeszcze nie ma, może on zostać stworzony, a nie
jedynie opisany czy to za pomocą obrazów, czy też kategorii historycznych odnoszących się do prawa, władzy, porządku, przynależności państwowej itp.37 „Lud brakujący” to taki, który odrzuca wszelkie ustalone normy, wszelką dominację, a przez
to realizuje społeczeństwo, które cały czas się tworzy, powstaje, ciągle na nowo się
wymyśla, nigdy nie określając się ostatecznie. „Brakujący lud się staje, wymyśla
się w zapełnionych budami miastach i obozach czy w gettach w nowych warunkach
walki, do której koniecznie musi swój wkład wnieść sztuka polityczna”38.
Zauważmy, że warunki twórczości, które Deleuze definiuje w swoich studiach
nad kinem, zdają się zależeć od pustej formy czasu, która w efekcie wymyka się
wszelkiemu rozumowaniu, jawiąc się nam jako to, co niemożliwe do wyrażenia, jako
odbicie nicości. Deleuze operuje zatem na płaszczyźnie, na której myśl porusza się
z największym trudem. Banał, w którym funkcjonujemy, byłby tutaj powrotem do
czasu, którego miarą są stabilne punkty odniesienia, a zarazem ucieczką od „ludu,
którego brakuje”, do tego, z którym spotykamy się na co dzień, a który sztuka wciąż,
kontestuje i pragnie zmienić. Należy zastanowić się, czy owa pusta forma czasu,
owa rysa w krajobrazie może permanentnie pozostawać w swojej bezpodstawności, zwielokrotniając i rozpleniając go bez końca, również na poziomie pojęć, czy
jednak pozwala równocześnie na ich wzajemną korelację i uporządkowanie. Może
36

Por. ibidem, s. 307–308.

37

Por. A. Bouanishe, Deleuze…, s. 246.

38

G. Deleuze, Kino, s. 435.
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się wydawać, że zasadnicza niejednoznaczność nie pozwala nam precyzyjnie ustalić,
o którym jej aspekcie mówimy w danym momencie. Innymi słowy – zasada, na mocy
której to, co nieznane, przemienia się w znane, i na odwrót – pozostaje poza zasięgiem naszych władz. Jednak ów ruch pomiędzy banałem a niezwykłością zdaje się
istotnie przynależeć do natury myśli. Musimy zatem zapytać, w jaki sposób można
go wyjaśnić. Jeżeli staje się on zrozumiały, to jedynie za pomocą czegoś, co pozostaje wobec niego odrębne, co z kolei samo wymaga wyjaśnienia. Czy możliwe jest
zatem odkrycie tego, co uzasadnia wyjaśnienia? To raczej brak uzasadnienia tworzy
przestrzeń dla wszelkich możliwych wyjaśnień. Jeżeli owego braku, z tej pustej formy czasu, wyłania się obraz, to na tym styku realizuje się przemiana nieznanego w to,
co dopiero może zostać poznane, uchwycone w jednej sekundzie tylko po to, by za
chwilę rozwinąć się w całej swej niepojmowalności. Tak jak w ciemności sali kinowej pojawia się film, tak myśl, w tym myśl o kinie, rozbłyska na moment pomiędzy
tymi dwiema „niepojmowalnościami”, które jedynie tu i teraz zlewają się w jeden
obraz, symulakrum.

THE IMMANENCE OF THE IMAGE
– ABOUT GILLES DELEUZE’S CONCEPT OF THE CINEMA
Summary
In the following text, the problem with the relationship between the cinematic’s art and
philosophy is presented. The analysis of several notions through which the innovation in
thinking and writing about cinema is carried out, such as “image movement” that allows
the recognition of the essence of the cinema as the relationship of various forces and
escalations of its creative power. The breakthrough that took place in the cinema after
the Second World War is described. The above is associated with the transition from the
notion of “image movement” to the concept of “image-time”. In correlation with the
concept of time (le temps est hors de ses gonds), the question of montage is discussed.
Then the concepts of “pure optical situation” and “pedagogy of perception”, as well the
emergence of a new type of image called “image-crystal”, are introduced. In this context,
the change in our way of understanding and feeling the world is presented, and an attempt
is made to evaluate the condition of the modern society.
Keywords: cinema, image-movement, image-time, representation, immanence, becoming

NOWA KRYTYKA 38 ROK 2017
ISSN 0867-647X
DOI: 10.18276/nk.2017.38-08

Rafał Jakubowicz
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
e-mail: rafal.jakubowicz@uap.edu.pl
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„Zawód: bezrobotny”
W czasie Wielkiego Kryzysu około 40% robotników nie posiadało zatrudnienia.
„Absurdalność pustych fabryk w czasach, kiedy miliony głodowały bez pracy, wydawała się szczególnie uderzająca i powraca – pisał Adam Leszczyński – w wielu
wspomnieniach”2. W 1933 roku w Lipsku ukazała się książka Die Arbeitslosen von
Marienthal (Bezrobotni Marienthalu) prezentująca pionierskie badania przeprowadzone przez Marie Jahodę, Paula F. Lazarsfelda i Hansa Zeisla na początku lat
trzydziestych XX wieku w małej fabrycznej osadzie Marienthal nad Fischą-Dagnitz
w regionie Steinfeld pod Wiedniem, dotkniętej całkowitym bezrobociem3. Austriaccy
badacze skoncentrowali się na poziomie życia (m.in. wyżywieniu i gospodarowaniu pieniędzmi), zmęczenia marienthalskiej społeczności, reprezentowanych przez
nią jednostkowych postawach wobec sytuacji, w której się znalazła, subiektywnym
1

Za: W. Broniewski, Bezrobotny – piosenka więzienna, 1928.

2

A. Leszczyński, Skok w nowoczesność. Polityka wzrostu w krajach peryferyjnych 1943–1980,
Warszawa 2013, rozdział 5: Planizm polski. Polska 1936–1980, cz. I: Polska nędza, s. 297.

3

Por. M. Jahoda, P.F. Lazarsfeld, H. Zeisel, Bezrobotni Marienthalu, Warszawa 2007.
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doświadczeniu czasu oraz psychicznej i fizycznej wytrzymałości. Badaczom udało
się uchwycić powolną degradację austriackich robotników prowadzącą do rozpaczy.
Równolegle w Warszawie, również w 1933 roku, wydano Pamiętniki Bezrobotnych
zawierające poruszające świadectwa ukazujące obraz życia polskich bezrobotnych
w czasie Wielkiego Kryzysu – opis ich nędzy, życiowych zmagań oraz nastrojów.
Zarówno austriaccy, jak i polscy uczeni chcieli wypełnić lukę między opisami statystycznymi a terenowymi studiami przypadków. Ówczesne bezrobocie w Polsce (liczba zarejestrowanych bezrobotnych w stosunku do zatrudnionych wynosiła w 1943 r.
43,5%) było nie tylko wynikiem kryzysu, ale także gospodarczego zacofania kraju. Inicjatorem przedsięwzięcia był profesor Ludwik Krzywicki, wybitny socjolog
i społecznik, pionier socjalizmu i wydawca pierwszego przekładu Kapitału Marksa,
wówczas dyrektor Instytutu Gospodarstwa Społecznego w Warszawie. Publikacja
spotkała się z ogromnym zainteresowaniem również za granicą, stała się inspiracją
do podobnych badań przeprowadzonych w Anglii. Instytut Gospodarstwa Społecznego ogłosił konkurs na pamiętniki bezrobotnych (1931/1932), które następnie zredagował, opracował i wydał. Instytut zwrócił się bezpośrednio do bezrobotnych, by
dokładnie i szczerze opisali okoliczności utraty pracy, otrzymywaną pomoc, warunki
życia swoich rodzin, dorywcze zajęcia i inne źródła dochodu oraz sytuację znajomych. Choć metodę Krzywickiego możemy z dzisiejszej perspektywy uznać za problematyczną, przyznać trzeba, że udało się zabrać imponujący materiał obejmujący
774 relacje, z których 57 życiorysów własnych opublikowano. Ich analiza pozwala
zrekonstruować psychologiczny portret polskiego bezrobotnego z lat trzydziestych.
W 1935 roku Bohdan Zawadzki, związany z Instytutem Gospodarstwa Społecznego,
i Paul Lazarsfeld, jeden z autorów Arbeitslosen von Marienthal, wspólnie napisali
artykuł Psychologiczne konsekwencje bezrobocia, w którym przeprowadzili analizę
porównawczą wyników badań w Marienthalu.
Dokonana analiza – pisał Antoni Sułek – potwierdziła trafność wyników badania
w Marienthalu. Zasadnicze typy postaw austriackich bezrobotnych: nieugiętość,
rezygnacja, załamanie i apatia, łatwo dały się odnaleźć w polskich danych. Badanie autobiografii pogłębiło jednak te rozróżnienia. Jako najbardziej charakterystyczne stany psychiczne wśród bezrobotnych ujawniono: przygnębiające poczucie upośledzenia i bycie zbędnym, zwiększoną wrażliwość, nawykową agresywność4.

Zawadzki i Lazarsfeld, którzy dostrzegli mechanizm popadania bezrobotnych
w stan skrajnego załamania, zwrócili uwagę, że badania ujawniają

4

A. Sułek, Posłowie. Badania w Marienthalu i badania nad bezrobociem w Polsce, w: M. Jahoda,
P.F. Lazarsfeld, H. Zeisel, Bezrobotni Marienthalu, s. 244.
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rozpad poczucia solidarności wśród proletariuszy, zmiany w świadomości klasowej, podział wśród mas, co wyjaśnia słabość bezrobotnych jako zbiorowości:
zbiorowość przestaje istnieć jako taka, kiedy kruszy się więź społeczna – poczucie
wspólnej przynależności. Pozostają rozproszone, luźne, niepewne, pozbawione
nadziei jednostki. Bezrobotni są zbiorowością jedynie w sensie liczbowym, nie
w sensie społecznym5.

Powyższe obserwacje nie straciły, jak się wydaje, aktualności również obecnie,
tłumaczą one bierność ludzi, którzy zostali zepchnięci na margines społeczeństwa.
Czytając te biografie, odnosi się ogólne wrażenie, że doświadczenia bezrobocia są
wstępem do nastrojów rewolucyjnych, ale nie wytwarzają one – pisali Zawadzki i Lazarsfeld – same przez się gotowości do masowego działania. Posługując
się metaforą, można powiedzieć, że doświadczenia te tylko użyźniają grunt pod
rewolucję, lecz jej nie wywołują. Z łatwością prowadzą do wybuchów rozpaczy
przyjmujących formę pojedynczych działań, lecz pozostawiają masy apatycznymi, ponieważ ich konsekwencją jest coraz to większe wzajemne wyobcowanie,
izolacja, rozproszenie, zniszczenie solidarności, a nawet wrogość między robotnikami, co pozbawia masy ich siły6.

Dlatego bezrobotni nie są w stanie się zorganizować, by wyrazić swe żądania
w sposób polityczny. Ów marazm wynikający z przesłanek ekonomicznych, z sytuacji bytowej, tłumaczy, dlaczego polska „rezerwowa armia przemysłowa” – mówiąc
językiem Marksa – nie wyjdzie na ulice. „Uporczywa nędza wcale nie czyni z ludzi rewolucjonistów, lecz w najlepszym razie zmusza ich – jak to ujął James Davis
w Przyczynku do teorii rewolucji – do zajmowania się wyłącznie własną osobą lub
rodziną, w najgorszym zaś – do rezygnacji i milczącej rozpaczy7”. Pomimo tego
11 kwietnia 1935 roku w Lublinie odbyła się demonstracja bezrobotnych. Od kul
sanacyjnej policji zginęło pięciu demonstrantów, a 32 zostało rannych.
W 1939 roku w Brnie ukazał się również ważny artykuł Floriana Znanieckiego, który przeprowadził badania nad bezrobociem w Polsce w ramach kierowanego
przez siebie Polskiego Instytutu Socjologicznego.
Tracąc rolę zatrudnionego, jednostka – pisał Znaniecki – zmienia krąg społeczny, powoli zamyka się w kręgu innych bezrobotnych i funkcjonariuszy opieki
społecznej, i coraz trudniej jej się z tego kręgu wydostać. Bezrobotny, pragnąc
zachować poczucie własnej wartości, na różne sposoby broni się przed przekonaniem, że brak pracy jest jego winą. Status bezrobotnego nie ma trwałej akceptacji
5

B. Zawadzki, P. Lazarsfeld, Psychologiczne konsekwencje bezrobocia, w: ibidem, s. 233.

6

Ibidem, s. 238.

7

Cyt. za: A. Sułek, Posłowie…, s. 245.
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moralnej i jednostka albo znajduje zatrudnienie, albo spada do poziomu biednego
otrzymującego wsparcie społeczne lub zostaje zepchnięta na margines8.

W potransformacyjnej Polsce zwykło się lekceważąco określać bezrobotnych jako
„leni”, „roszczeniowców” i „homo sovieticusów”, w związku z czym powszechne,
nie tylko pośród neoliberałów, ale również wśród samych ofiar procesu transformacji,
stało się przekonanie, że brak pracy jest indywidualną winą, skutkiem wrodzonego
lenistwa i braku przedsiębiorczości – nie zaś problemem systemowym.
Mimo realnego braku miejsc pracy poszczególne jednostki i grupy społeczne
obarczane są – pisała Magdalena Malinowska – odpowiedzialnością za to, że
nie znajdują zatrudnienia na posadach, które nie istnieją. Przyczyna niepewnej
sytuacji materialnej osób niemogących znaleźć pracy tkwi w nieprzystosowaniu,
nieudolności i złych cechach charakteru, a nie strukturze systemu generującego
nierówności. […] Stygmatyzowanie bezrobotnych polegające na przypisywaniu
im negatywnych cech, takich jak lenistwo, nieporadność, wygodnictwo, niegospodarność czy skłonność do patologii, wpływa na sposób traktowania pracy jako
wartości samej w sobie, świadczącej o przyzwoitości tych, którzy ją wykonują.
W ten sposób wytwarzany jest również strach przed dołączeniem do naznaczonej
grupy niemoralnych nieudaczników”9.

W tej sytuacji trudno się dziwić, że bezrobotni tracą poczucie własnej wartości
oraz godności. Połowa ankietowanych w ramach badań prowadzonych w Marienthalu zaczęła postrzegać bycie bezrobotnym jako właściwy stan, wpisując w odpowiedniej rubryce „zawód: bezrobotny”10.

Cywilizacja nierówności
Karol Marks w rozdziale XXIII pierwszej części Kapitału, pod tytułem Ogólne prawo
akumulacji kapitalistycznej, opisał mechanizm tworzenia się rezerwowej armii przemysłowej. „To właśnie kapitalistyczna akumulacja wytwarza, mianowicie w stosunku do swego rozmachu i swych rozmiarów, ludność robotniczą nadmierną względnie,
to znaczy nadmierną w stosunku do średnich potrzeb pomnażania wartości kapitału,
a więc ludność robotniczą zbędną, czyli nadmiar ludności robotniczej11”. Rezerwowa

8

Cyt. za: ibidem, s. 266.

9

Magda M., Strajk matek. Walka przeciwko przymusowi pracy, „Przegląd Anarchistyczny” 2011,
nr 12, s. 193–194.

10

Por. M. Jahoda, P.F. Lazarsfeld, H. Zeisel, Bezrobotni Marienthalu, s. 150–151.

11

K. Marks, Kapitał, t. I (cz. II), Dział siódmy: Proces akumulacji kapitału, rozdz. 23: Ogólne
prawo akumulacji kapitalistycznej, 3. Wzrastające wytwarzanie przeludnienia względnego, czy-
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armia przemysłowa wywiera nacisk na czynną armię robotniczą, trzymając w ryzach
jej żądania, między innymi płacowe. Zatem to w interesie kapitalistów leży tworzenie rezerwowej armii przemysłowej, za pomocą której może zarządzać strachem
przed zwolnieniami, zmuszając zatrudnionych do bardziej intensywnej pracy.
Im większe jest bogactwo społeczne, im większy funkcjonujący kapitał, im energiczniejszy, im szybszy jest jego wzrost, im większa więc jest absolutna liczba
proletariatu i siła produkcyjna jego pracy – tym większa jest rezerwowa armia
przemysłowa. Te same przyczyny powodują wzrost rozporządzalnej siły roboczej i wzrost prężności kapitału. Stosunkowa wielkość rezerwowej armii przemysłowej wzrasta więc wraz z potęgą bogactwa. Lecz im większa jest – stwierdza Marks – ta armia rezerwowa w stosunku do czynnej armii robotniczej, tym
bardziej masowy charakter ma owo stałe przeludnienie, którego nędza pozostaje
w odwrotnym stosunku do męki jego trudu. Wreszcie, im większa jest łazarzowa
warstwa klasy robotniczej i rezerwowa armia przemysłowa, tym większy jest pauperyzm oficjalny. Jest to absolutne, ogólne prawo kapitalistycznej akumulacji12.

Podział na globalną Północ oraz globalne Południe, powszechne wykorzystywanie przez wielkie korporacje otusourcingu oraz offshoringu pokazuje dobitnie, że
„obrazek akumulacji bogactwa na jednym krańcu i ubóstwa na drugim stał się – jak
to ujął David Harvey – bardzo przekonującą metaforą warunków współczesnego
globalnego kapitalizmu”13, a ogólne prawo kapitalistycznej akumulacji Marksa jest
„genialnym wyjaśnieniem tego, dokąd mogą zabrać nas, jeśli miałyby zostać wdrożone, liberalne i wolnorynkowe utopie”14. Tymczasem neoliberalni ekonomiści niestrudzenie lansują tezę, że bezrobocie jest – z perspektywy gospodarki – pożądane jako
czynnik ograniczający inflację.
Nazywam tych ekonomistów «marksistami», bowiem to Karol Marks sformułował pogląd o rezerwowej armii pracy, która w kapitalizmie kontroluje wzrost płac.
Tylko, że u Marksa – drwił Mieczysław Kabaj – był to fragment krytyki tej formacji; u naszych liberałów – argument za jej umacnianiem15.

li rezerwowej armii, Warszawa 2010, s. 470.
12

Ibidem, s. 490–491.

13

D. Harvey, Przewodnik po Kapitale Karola Marksa, tłum. K. Szadkowski, Poznań 2017, s. 332.

14

Ibidem, s. 338.

15

Bezrobocie: mity i rzeczywistość, z prof. dr hab. Mieczysławem Kabajem rozmawia Jerzy Kraszewski, „Przegląd Socjalistyczny”, http://przeglad-socjalistyczny.pl/opinie/aziemski/435-bezrobocie-mity-i-rzeczywisto.html (29.05.2017).
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W obszernej literaturze o polskiej transformacji problematyka bezrobocia jest
nieobecna lub podejmowana w sposób marginalny, nierzadko bagatelizowana16.
Oficjalne, czyli zarejestrowane bezrobocie w styczniu 2016 roku wynosiło 10,2%,
a w styczniu 2017 roku 8,7%, odnotowując spadek będący pośrednim efektem wprowadzenia jednego z pierwszych po 1989 roku programów socjalnych, czyli programu
„Rodzina 500+”, który – choć często krytykowany przez lewicowych publicystów –
znacznie poprawił pozycję przetargową wielu pracownic i pracowników.
W ostatnich 20 latach oficjalna stopa bezrobocia w Polsce – pisał w 2014 roku
Jarosław Urbański – nie była nigdy niższa niż 9,5%, przeważnie wynosiła kilkanaście procent. Bez pracy pozostawało rocznie od 1,5 do ponad 3 milionów osób,
nie licząc tych, którzy zostali zawodowo zdezaktywizowani (renty, wcześniejsze
emerytury itp.)17.

W Polsce zawsze istniała tendencja do minimalizacji wagi bezrobocia, biedy i nierówności społecznych. Przyzwyczailiśmy się już, że stopa bezrobocia w Polsce po
1989 roku wynosi 10–20%. Z bezrobociem wiąże się problem skokowego wzrostu
ubóstwa.
Wielu badaczy, przy stosowaniu różnych linii ubóstwa, przyznaje, że na początku
XXI wieku mamy od dwu- do trzykrotnie więcej rodzin żyjących w biedzie niż
15 lat temu. Obok bezrobocia przyczynia się do tego nadmiernie surowa polityka społeczna wobec bezrobotnych. Jej najbardziej wymownym faktem – pisał
w 2009 roku Tadeusz Kowalik – jest pozbawienie ogromnej większości bezrobotnych zarejestrowanych (w ostatnich latach – powyżej 85%) prawa do zasiłku.
A przecież tuż obok zarejestrowanych, wielu z nich w ogóle się nie rejestruje18.

Szacuje się, że bezrobocie ukryte dotyczy blisko pół miliona osób. Władze przez
lata konsekwentnie wprowadzały coraz bardziej restrykcyjne przepisy ograniczające
dostęp do świadczeń socjalnych oraz podejmowały działania mające na celu uelastycznienie rynku pracy. Śmiało możemy mówić o „cywilizacji bezrobocia” oraz
„cywilizacji nierówności”19.
Brak planowego zatrudnienia w kapitalizmie wraz z plagą bezrobocia blokują –
pisał Jerzy Kochan – możliwość korzystania z własności siły roboczej. Są formą
organizowanego przez kapitalizm jako całość, systemowego lokautu, uniemożli16

Por. T. Kowalik, Polska transformacja, Warszawa 2009, s. 212.

17

J. Urbański, Prekariat i nowa walka klas. Przeobrażenia współczesnej klasy pracowniczej i form
jej walki, Warszawa 20114, s. 84–85.

18

T. Kowalik, Polska transformacja, s. 213.

19

Por. ibidem, s. 225.
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wiającego zdobywanie środków do życia przez posiadaczy samej tylko siły roboczej. Jest to jedna ze skutecznych metod wymuszania zgody na niższe płace, co
maksymalizuje wartość dodatkową i wyzysk pracowników najemnych20.

Z Marienthalu do Wałbrzycha
Polscy studenci ekonomii ciągle korzystają z podręcznika do makroekonomii autorstwa Davida Begga, Stanleya Fischera oraz Rudigera Dornbuscha, który został napisany na początku lat osiemdziesiątych, w epoce taczeryzmu. W Polsce jego pierwsze
wydanie ukazało się w 1992 roku, zaraz po przemianach systemowych. Propagowany w nim sposób myślenia nadal kształtuje poglądy kolejnych pokoleń ekonomistów,
co skutkuje reprodukowaniem represyjnej polityki wobec bezrobotnych. Wiele spośród zawartych w podręczniku, wyrastających z ekonomii neoklasycznej diagnoz
dotyczących bezrobocia w ogóle nie przystaje do polskiej rzeczywistości, powstały
bowiem w innym kontekście społeczno-gospodarczym, w atmosferze zaczadzenia
ideologią wolnorynkową. Warto jednak przywołać proponowane przez Begga, Fischera oraz Dornbuscha neoliberalne recepty na zmniejszenie bezrobocia znajdujące
w Europie Wschodniej ciągle wielu wyznawców i propagatorów:
Ponieważ wyższa płaca realna prowadzi do zmniejszenia zatrudnienia, lecz jednocześnie (nieco) zwiększa liczbę osób chcących zasilić zasób siły roboczej,
stwierdziliśmy, że – podnosząc płace realne – związki zawodowe powodują tym
samym wzrost naturalnej stopy bezrobocia. Pracownicy opowiadają się zbiorowo
za wyższymi płacami i większym bezrobociem. W odwrotnej sytuacji osłabienie
potęgi zorganizowanej pracy doprowadzi do obniżenia naturalnej stopy bezrobocia. Związki zawodowe staną się mniej skuteczne w organizowaniu podaży pracy i wymuszaniu wysokich płac. Wynika stąd, że każda interwencja państwa na
rynku pracy, której celem jest osłabienie monopolistycznych wpływów związków
zawodowych, powinna zostać uznana za element polityki podażowej, zmierzającej do obniżenia naturalnej stopy bezrobocia i zwiększenia zatrudnienia odpowiadającego równowadze oraz do wzrostu potencjalnej produkcji21.

Koncepcja samoregulującego się rynku, której apologeci od dekad niezmiennie
twierdzą, że świadczenia socjalne, regulacje rynku pracy oraz działalność związków
zawodowych prowadzą do wzrostu bezrobocia, poniosła klęskę.

20

J. Kochan, Socjalizm, Warszawa 2013, s. 75.

21

T. Molga, I. Smolińska, Polska bez pracy, „Wprost” 2013, nr 8, s. 223–225.
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Historycznie rzecz biorąc, pomimo postępującej od lat 80. deregulacji i wdrażania tzw. elastycznych form zatrudnienia, bezrobocie – pisał Jarosław Urbański –
nie spadło, ale wzrosło. Stopa bezrobocia zależy od wielu czynników i podlega
dużym zmianom ze względu na demografię, koniunkturę gospodarczą czy ulega
wahaniom sezonowym22.

Nie przeszkadza to jednak różnej proweniencji rodzimym neoliberalnym ekonomistom, przeprowadzającym niekiedy skądinąd ciekawe analizy zjawiska bezrobocia,
dochodzić do konkluzji, w których proponują kolejne antypracownicze rozwiązania,
jak na przykład autorzy książki pod redakcją Wacława Jarmołowicza Przemiany na
współczesnym rynku pracy, która ukazała się w 2008 roku – czyli w momencie eksplozji światowego kryzysu. I tak oto jedna z autorek, Beata Woźniak, zaproponowała
zintensyfikowanie przez władze państwowe działań zmierzających do strukturalnej
i instytucjonalnej przebudowy gospodarki i „dokończenie procesów transformacyjnych związanych choćby z prywatyzacją niektórych gałęzi gospodarczych”23. Czyli
środkiem zaradczym na błędy transformacji ma być – według Woźniak – jeszcze
bardziej intensywna transformacja i dalsza prywatyzacja tego, czego jeszcze nie zdołano dotąd sprywatyzować. Wacław Jarmołowicz oraz Magdalena Knapińska z kolei
są zwolennikami „pogłębienia i rozszerzenia współpracy (zwłaszcza urzędów pracy)
z pracodawcami, placówkami oświaty i edukacji, firmami doradztwa personalnego
oraz innymi podmiotami rynku pracy”24. Czyli urzędy pracy powinny ich zdaniem
realizować de facto interesy prywatnych pracodawców (co i tak ma miejsce w praktyce). Problem w tym, że poglądy autorów książki Przemiany na współczesnym rynku
pracy mieszczą się w głównym nurcie i są ślepo wdrażane, zresztą przy znikomych
protestach społecznych. Jak spostrzegł Tadeusz Kowalik: „W trzech dziedzinach deklarowane dążenia władzy są absolutnie zbieżne z interesami nowej klasy posiadającej. Są to: obniżanie podatków dla przedsiębiorstw i dla zamożnych, wysiłki nad
okrojeniem państwa opiekuńczego oraz dalsze «uelastycznianie» rynku pracy”25.
Dzisiejsze bezrobocie – pisał Cornelius Castoriadis – wynika z faktu, że od 1940
roku zwiększającym się zyskom z wydajności pracy towarzyszyło jedynie bardzo
nieznaczne zmniejszenie liczby godzin pracy, w przeciwieństwie do tego, co miało miejsce między 1840 i 1940 rokiem, kiedy tydzień roboczy został zredukowany
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J. Urbański, Prekariat i nowa walka klas…, s. 84.
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B. Woźniak, Bezrobocie równowagi i nierównowagi w Polsce w latach 1992–2003, w: Przemiany na współczesnym rynku pracy, red. W. Jarmołowicz, Poznań 2008, s. 70.

24

W. Jarmołowicz, M. Knapińska, Polityka zatrudnienia a polityka rynku pracy – aspekty teoretyczne i realizacyjne, w: ibidem, s. 100.
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T. Kowalik, Polska transformacja, s. 217.
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z 72 godzin do 40. Ta obsesja zwiększania produkcji i konsumpcji była praktycznie nieobecna w innych okresach historycznych26.

Z obserwacją Castoriadisa współbrzmi rozpoznanie Stanleya Aronowitza i Williama Difazio:
Od chwili wprowadzenia w 1938 roku ustawy federalnej o ośmiogodzinnym dniu
pracy i płacach minimalnych nie było żadnych znaczących posunięć, które prowadziłyby do dalszej redukcji czasu pracy. Przeciwnie, obserwowaliśmy – pisali
Aronowitz i Difazio – powolne wydłużanie go, pomimo ogromnej tranformacji
pracy za sprawą zmian technologicznych, które zaszły od czasów rewolucji przemysłowej. Ludzie spędzają w pracy całe życie, co jest zapewne przyczyną problemów rodzinnych i zdrowotnych, tak samo jak bezrobocie i bieda. Skądinąd
to właśnie wydłużanie czasu pracy jest jedną z przyczyn powiększającego się
bezrobocia. Należy bezwzględnie dążyć do skrócenia obecnego, czterdziestogodzinnego tygodnia pracy, początkowo przynajmniej o dziesięć godzin. Wprowadzenie trzydziestogodzinnego tygodnia pracy przy zachowaniu tej samej stawki
tygodniowej pozwoli na stworzenie nowych miejsc pracy27.

Przyczyny bezrobocia są jednak znacznie bardziej złożone. W polskim kontekście należy ich szukać głównie w terapii szokowej, prywatyzacji, restrukturyzacji
sprywatyzowanych przedsiębiorstw prowadzącej do masowej dezindustrializacji
(w tym likwidacji przemysłu wydobywczego) oraz systemie klasowej pogardy czy
też rasizmu klasowego28, który wykształcił się w efekcie transformacji ustrojowej po
1989 roku.
W Wałbrzychu, gdzie w latach dziewięćdziesiątych zamknięto wszystkie kopalnie, całkowicie likwidując przemysł wydobywczy w regionie, bezrobocie sięgało
30%. „Co więc zaczęto robić? Wielu byłych górników i robotników zaczęło właśnie
dobywać węgiel z kilkumetrowych szybów i szybików. Początkowo w samym mieście i jego okolicach pojawiły się półodkrywkowe minikopalnie obsługiwane – pisał
Tomasz Rakowski – przez kilku czy kilkunastu ludzi”29. Pierwsze wałbrzyskie biedaszyby powstały w latach 1997–1999. Ekonomiczna i społeczna zapaść Wałbrzycha
przypomina sytuację Marienthalu.

26

Projekt autonomii nie jest utopią, Cornelius Castoriadis w rozmowie z Jacelyn Wolff i Benjaminem Quénelle, w: Praca i wypoczynek, red. K. Gutfrański, Gdańsk 2012, s. 147.
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S. Aronowitz, W. Difazio, Przyszłość bez pracy?, w: ibidem, s. 392.
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Określenie wprowadzone przez Monikę Bobako.

29

T. Rakowski, Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy. Etnografia człowieka zdegradowanego,
Gdańsk 2009, s. 126.
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Temu olbrzymiemu bezrobociu w Wałbrzychu towarzyszą także prace zbierackie, na wysypiskach i na starych osiedlach – czyli zbieranie odpadów, zbieranie
cennych śmieci: złomu, metali kolorowych, butelek, ubrań, szmat, makulatury,
wszystkiego, co może mieć jakąś wartość. Część bezrobotnych – pisał Rakowski –
zajmuje się odzyskiwaniem elementów drewnianych konstrukcji na opał, niektórzy kradną też i wynoszą węgiel z taboru kolejowego czy świeżo wypalony koks
wprost z koksowniczej rampy. Jednocześnie wielu trudni się zbieraniem jagód,
grzybów, gałęzi brzeziny, kory kruszyny, ziół, tego wszystkiego, co pracownicy
opieki społecznej określają utartą nazwą «runo». Pogórnicze miasto – można by
tak rzec – pogrążyło się w uogólnionej rozbiórce i jednocześnie w zbieractwie30.

Wałbrzyskie kopalnie organizowały życie nie tylko zatrudnionym górnikom, ale
również ich rodzinom, tworząc świat, który niemalże z dnia na dzień przestał istnieć.
„Wszystko było. Nie ma nic” – te słowa Tomasz Rakowski słyszał podczas prowadzonych w Wałbrzychu badań dosłownie na każdym kroku31. „Narracją rządzi […]
wciąż – pisał etnograf – zasada podziału na «dawniej» (za kopalni, kiedy «wszystko
było», kopalnie pracowały «na okrągło», stawiano «dechy», organizowano koncerty)
i na dziś (kiedy, jak mówiono, «nie ma nic»)32. Kopacze z biedaszybów spotkali się
z ostrą reakcją władz. „Około 900 osób z 2–3 tys. kopaczy – odnotował Jarosław
Urbański – zostało skazanych na karę więzienia w zawieszeniu lub/i grzywnę, doszło
do wielu demonstracji, powołano Społeczny Komitet Obrony Biedaszybów”33.

Ludzie czarnego złota
W Wałbrzychu dorosło pokolenie górników z biedaszybów, dla którego wspomnienia ojców o stabilnym zatrudnieniu i godnej pracy brzmią jak historie science-fiction. „Ja już jestem pokoleniem nielegalnie kopiącym węgiel, nowym. Całkowicie
nowym zjawiskiem w tym mieście” – mówi Sebek, jeden z bohaterów filmu dokumentalnego z 2004 roku pod tytułem Wszyscy jesteśmy z węgla, autorstwa Tomasza
Wiszniewskiego i Romana Janiszka. Janiszek to bezrobotny górnik, który zajmuje
się wywózką węgla z biedaszybów oraz filmowaniem uroczystości, takich jak „śluby, wesela, komunie”. W pewnym momencie postanowił rejestrować również życie
i pracę, codzienną walkę swoich kolegów „nielegalnie” wydobywających węgiel, ryzykujących w ten sposób zdrowiem i życiem.

30

Ibidem, s. 127–128.
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Ibidem, s. 140.
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Ibidem, s. 230.
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To, co tu widać, to jest Wałbrzych. To miasto umiera. A ja razem z nim. Tu wszyscy byli i są z węgla. W każdej rodzinie górnik. Dziś górników już nie ma. I pomyślałem, żeby oprócz filmowania wesel, imprez, pokazać – mówi Janiszek – jak
sobie ludzie radzą. Gdzie tak umierają.

Mieszkańcy Wałbrzycha doświadczyli po 1989 roku niewyobrażalnego wręcz regresu w wymiarze zarówno społecznym, ekonomicznym, jak i kulturowym. „Historia
likwidacji wałbrzyskiego zagłębia jest […] historią ludzi, którzy z legalnej pracy, regulowanej prawem, opartej na zasadach bezpieczeństwa (regulowanej dekretem, drukiem czy pismem) przeszli nagle do prac zbierackich, prac «przedneolitycznych»”34.
W czarno-białych fotografiach Pawła Sokołowskiego z cyklu Ludzie czarnego złota,
zrealizowanego w latach 2003–2008, byli górnicy przeniesieni na emerytury35, ubrani w galowe mundury, pozują, stojąc na tle swych dawnych zakładów pracy – kopalń, które po zamknięciu popadły w ruinę. Cykl fotograficzny Sokołowskiego, który
w sposób symboliczny przywraca niegdysiejszym górnikom odebraną im godność,
to jedna z niewielu – obok prac Anny Molskiej (Tkacze, 2009) i Łukasza Surowca
(Czarne Diamenty, 2013, Tato, nie płacz, 2015) – realizacji z obszaru sztuk wizualnych dotyczących szeroko rozumianej problematyki dezindustrializacji i bezrobocia.
Przez długi czas problemy związane z pracą, bezrobociem oraz kosztami społecznymi transformacji ustrojowej nie zajmowały artystów wizualnych36.

Strajk wałbrzyskich matek
Alternatywą dla biedaszybów jest wyzysk w największej w Polsce Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Invest Park, w trzyzmianowym trybie pracy, z tygodniowymi umowami. Czternaście specjalnych stref ekonomicznych (które działają
w Polsce na podstawie ustawy z 20 października 1994 r.) nie ograniczyło znacząco
stopy bezrobocia w zdezindustralizowanych rejonach, w których zostały utworzone.
Stałość i bezpieczeństwo zatrudnienia, jakie oferowały kopalnie, wyparła charakterystyczna dla pracy w strefach tymczasowość. Godziwe wypłaty oraz świadczenia
pracownicze zostały zastąpione przez głodowe pensje pozbawione jakichkolwiek
świadczeń. Sytuacji materialnej pracowników stref w żaden sposób nie poprawia
praca w nadgodzinach, dlatego zwykło się mówić o „specjalnych strefach wyzysku”.
„Pracownicy zatrudnieni na akord, niecały etat lub «na telefon» niejednokrotnie muszą ubiegać się – pisała Magdalena Malinowska – o pomoc społeczną, nie są bowiem
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Por. J. Urbański, Prekariat i nowa walka klas…, s. 195.
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w stanie utrzymać siebie i swoich bliskich za uzyskiwane płace”37. Na pracę w wałbrzyskiej strefie wyzysku skazanych zostało wiele kobiet, w tym samotnych matek.
Część z nich zbuntowała się i odmówiła pracy na proponowanych im zasadach.
Bezrobotne samotne matki, pozbawione pomocy ze strony Ośrodka Pomocy
Społecznej oraz urzędu miasta, znajdują się w szczególnie trudnym położeniu. „Pod
groźbą utraty statusu bezrobotnej każe się im – alarmowała Malinowska – wykonywać prace społecznie użyteczne lub brać udział w praktykach, które nie pomagają
w znalezieniu zatrudnienia”38. Część bezrobotnych kobiet z Wałbrzycha nie zgodziła
się na pracę za głodowe stawki i upokarzające praktyki dyscyplinujące stosowane
przez urzędników.
Nawet jeśli matki zatrudnione są na część etatu, pracując na popołudniowej lub
nocnej zmianie, nie mają – podkreśla Malinowska – możliwości oddania dzieci
pod opiekę, a ich zarobki nie pozwalają na zatrudnienie opiekunki. Kobiety, odrzucając oferty z urzędu, tracą zasiłek i narażają się na szykany ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Instytucja ta zakłada bowiem, iż strategia
odmowy pracy oznacza patologię, strasząc matki odebraniem dzieci, jeżeli nie
podporządkują się urzędniczej dyscyplinie39.

Urzędnicy z opieki społecznej wymuszali na bezrobotnych matkach wykazanie
zdolności do podjęcia pracy oraz społecznej użyteczności, traktując je przy tym,
z uwagi na niski status ekonomiczny, jako obywatelki drugiej kategorii, na każdym
kroku okazując lekceważenie, co miało je skłonić do posłuszeństwa. „Upokarzające
stosunki panujące w urzędzie utwierdzają je – zwróciła uwagę Malinowska – w przekonaniu o ich niskiej pozycji społecznej, jak również konieczności zaakceptowania
tego, w jakiej formie i co uzyskuję”40. Niepodporządkowanie woli urzędników rodzić
może poważne konsekwencje, łącznie z odebraniem praw rodzicielskich.
Brak stabilnej pracy skutkuje niemożnością wynajęcia mieszkania na komercyjnych zasadach. Mieszkańcy i mieszkanki Wałbrzycha, w tym głównie samotne,
bezrobotne matki, zaczęli więc masowo zasiedlać czy też skłotować pustostany, co
znacząco poprawiło ich pozycję przetargową na rynku pracy, umożliwiając poszukiwanie zatrudnienia na lepszych warunkach niż to oferowane przez SSE Invest Park.
Początkowo robili to za przyzwoleniem władz. Jednak w 2008 roku, gdy prezydent
Wałbrzycha uznał wprowadzanie się do pustostanów za bezprawne, odbył się strajk
głodowy matek, które protestowały przeciwko odcięciu mediów oraz eksmisji z zaj-
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mowanych przez siebie pustostanów i domagały się zmiany polityki mieszkaniowej41.
„Mieszkanki Wałbrzycha – pisała Malinowska – podjęły próbę utworzenia alternatyw
wobec zasobów społecznych traktowanych jako towar, a nie dobro wspólne, poprzez
codzienną walkę o uznanie ich podmiotowości i prawa do niezależnego samoorganizowania się. Ich działania wpisują się zatem w ponadnarodowe walki o społeczną
autonomię”42.

UNEMPLOYMENT, HUNGER, IMPRISONMENT (PART ONE)
Summary
This article takes up the problem of unemployment. Begining from the Great Depression of 1930s, Bezrobotnych Marienthalu (eng. Unemployed of Marienthal) Pamiętników
Bezrobotnych (eng. Diaries of the Unemployed) Rafał Jakubowicz moves to the situation
in Poland after 1989, when in the aftermath of both privatization and restructuring – including total winding-up of the extractive industry sector – people in masses lost their
jobs and – left alone – were forced to move to the grey market, becoming “hunters, pickers, powerlessness practicioners” (after Tomasz Rakowski) sentenced for a hell of bootleg
mining or/and junk contracts, provided by outsourcing companies in Special Economic
Zones, where faced with unimaginable exploitation they were positioned as the “working
poor”. The author looks at disciplinary mechanisms which unemployed are subjected to
by officials of Employment Offices and Social Welfare Centers, which impose on them
undertaking humiliating “voluntary works” and impelling to submissivness and availability. Neliberal state consequently depicts unemployment as an individual problem,
coming from lack of initiative and personal characteristic profiles, rather than as system
one, resulting from the qurter-century long governmental irresponsibility and gross neglect in the field of social policy. In order to obtain poor social benefits, each step they
take, unemployed face common and widespread class rasism (after Monika Bobako) and
are subjected to the bureaucratic pressure of satisfying absurdal criterias. People of low
economic status are being criminalised and victimised by the prevailing system. Rafał
Jakubowicz mentions in this article also his own project, titled Bezrobotny (eng. Unemployed) that was developed for the Kronika Center for Contemporary Arts in Bytom,
Poland in 2011, and which referred Władysław Strzemiński litography work from the 30s
titled Bezrobotni II (eng. Unemployed II). He there selfscans (after Stanisław Czekalski
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Por. Strajk Matek (2011), Think Tank Feministyczny & Szum TV, „Przegląd Anarchistyczny”
2011, nr 12, Film Online: https://www.youtube.com/watch?v=2ygNHXqf9zo (29.05.2017).
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and Tomasz Załuski) idea of functionalism (which in its own is founded on taylorism),
that stood behind works of unist who had rejected the concept of proletarian art.
Keywords: unemployment, Invest Park Special Economic Zone of Wałbrzych, „Mothers
on Strike” in Wałbrzych, „Social Works”, basic income, unpaid reproductive work, suicides within the group of the unemployed, criminalisation and victimisation of poverty,
unism, proletarian art, functionalism, taylorism, fordism, biopolitics
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Wstyd, Ja i Duch – antynomie ludzkiej tożsamości.
Rozważania nad filozofią człowieka
Zygmunta Krasińskiego
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Wstyd – odkrywanie tożsamości
Zanim biblijny Adam zawstydził się sobą i własnym ciałem w nagości, najpierw
otworzyły mu się oczy, by zobaczył siebie jako ciało, czyli doświadczył swojego ciała jako czegoś odmiennego od niego samego. To samoodniesienie refleksyjne, odróżnienie siebie od własnej cielesności było tym przeżyciem, które umożliwiło pytanie:
„Kim jestem?” Towarzyszące temu zawstydzenie sobą, własnym ciałem, jest więc
symbolicznym wyrazem genezy tożsamości człowieka. Najpierw bowiem Adam ujrzał siebie jako innego od Boga, potem zaś jako innego od zwierząt – wiedział zatem,
kim już nie jest. To ten moment, który tak oto wyraził Zygmunt Krasiński w najbardziej filozoficznym poemacie polskim1, w Synu cieniów:
1

To opinia choćby Edwarda Porębowicza: Syn cieniów „jest przecież jedynym z najbardziej
skończonych, najgłębszych, najcenniejszych utworów poezji polskiej” (E. Porębowicz, Tryady
Zygmunta Krasińskiego. Księga pamiątkowa Uniwersytetu Lwowskiego ku uczczeniu pięćsetnej
rocznicy fundacji Jagiellońskiej Uniwersytetu Krakowskiego, Lwów 1900, s. 10) czy też Tadeusza Piniego: „Jedyny to w literaturze naszej poemacik, zawierający cały wielki system filozoficzny, jednolity, zamknięty w sobie, i cały pogląd na rozwój ludzkości, a nie drobne tylko jego odłamki lub refleksy, jakie pojawiały się od Sępa Sarzyńskiego do Asnyka i Żuławskiego” (T. Pini, Krasiński: życie i twórczość, Poznań 1928, s. 187). Nadto Syn cieniów jest
„upoetyzowaniem myśli Schellinga” (T. Grabowski, Zygmunt Krasiński: żywot i dzieła na tle
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Ale nim wdzieje szaty człowieczeństwa,
Nim się rozbierze z powicia natury…2

Pierwotna nagość człowieka jest swoista: bez szat jeszcze ludzkich, naturę manifestująca i u źródeł czasu. Gdy człowiek oblecze się w mądrość i nadzieję, dopiero
wtedy zawołać mógł będzie: „Jestem”. Wówczas, gdy właśnie czas upłynie, to, co
ludzkie, w nim się dopiero wyrazi:
Coś myślą pojął – dosięgniesz ramieniem.
Ujrzysz na oczy – coś przeczuł natchnieniem3.

Krasiński odwołuje się do Platońskiej metafory cienia, lecz już w nowoczesny
sposób, bliższy choćby Carlowi Gustavowi Jungowi4, aby rzucić światło nie tylko na
genezę człowieka, ale również aby przybliżyć jego duchową kondycję. Jest on – ów
cień – tym, co nieludzkie, względnie tym, co w nim jest samą naturą – zwierzęcością. Jest nadto cieniem samego Ja, czymś mu przynależnym, a jednocześnie obcym.
Cień bowiem, według Junga, jest wyzwaniem dla Ja – to „rzeczywistość ciemnych
aspektów własnej osobowości”5, którą należy uznać, przeniknąć, ponieważ „[a]kt ten
jest nieodzowną podstawą wszelkiego rodzaju samopoznania”6. Poznanie siebie jest
poznaniem również swojego cienia, nie tylko tego, co mroczne, ale tego, co w ów
mrok zostało wtłoczone, z czym Ja nie chce się identyfikować. U Krasińskiego jest
to mroczna nagość zwierzęca – cień, z którego wyłania się Ja i z którego Ja pragnie
się otrząsnąć:
Syn cieniów patrzy w otchłań, w ziemię, na dół.
Moc go nieznana z ciemni wyrzuciła,
Dzika wilczyca piersią wykarmiła…7

współczesnej epoki 1812–1859, Poznań 1912, s. 67), to „przedziwny a szlachetny owoc myśli
polskiej” (Z. Gerstmann, Ostatnie badania nad twórczością Zygmunta Krasińskiego, „Krytyka”
1912, t. XXXVI, s. 131).
2

Z. Krasiński, Syn cieniów, w: idem, Trzy myśli pozostałe po ś.p. Henryku Ligenzie, Paryż 1840,
s. 4.

3

Ibidem, s. 6.

4

Zwrócił mi na to uwagę Tadeusz Kobierzycki, który nadto sformułował wiele cennych sugestii,
które starałem się uwzględnić.

5

C.G. Jung, Archetypy i symbole. Pisma wybrane, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 1981, s. 68.

6

Ibidem.

7

Z. Krasiński, Syn cieniów, s. 3.
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Samopostrzeganie, samopoznanie we wstydzie jest dla Poety emocją-odczuciem
i myślą zarazem, która rodzi przedstawienie siebie i pamięć o sobie, czyli treść poczucia tożsamości. To samowiedza stawania się w czasie podmiotem i jednocześnie
przedmiotem myśli. Uświadomienie zaś sobie jej treści jest uwolnieniem czasu. To
„[p]rzejście więc, a przytem rozdarcie i walka wewnętrzna, a stąd ból, a nawet i grzech,
o którym święty Augustyn wyrzekł, że był najszczęśliwszą winą (felicissima culpa),
nastąpić musiały. Tem rozdarciem, tą walką, tym bólem ozwało się życie”8, bo dotąd na początku, w Raju, nie było czasu – ani początku, ani końca, ani przeszłości,
przyszłości i teraźniejszości. Gdy bowiem wkroczyła samowiedza, nastąpiło uświadomienie sobie własnych stanów wewnętrznych w czasie, czyli pojmowanie ich i odczuwanie właśnie w teraźniejszości przemijającej. Bez tego
nie byłoby żadnej odmiany ni rozwoju od pierwszej do ostatniej, żadnego przetworzenia, żadnego biegu życia, dziejów, ni ludzkich, ni żadnych innych, wolnością swą poruszających się w czasie, byćby nie mogło. Na początku, w środku,
w końcu, tożsamość jedna, martwa, bezbarwna, nieskończona – jeden tylko stan,
a jeśli go nazwiem Rajem, więc jeden Raj nieprzemienny, niewinny, ale głucho,
nieżywo, zwierzęco niewinny – byt tylko sam bez rozbudzenia się myśli – ciało
bez duszy9.

W tym symbolicznym zawstydzeniu się przez Adama swym ciałem, w odczuciu
ciała jako własnego i jednocześnie innego, bo zawstydzającego, wstyd przeżywany
jest w refleksyjnym odnoszeniu się do własnego Ja i jego cielesnego wymiaru: to
uświadomienie sobie owej nagości w przeglądaniu się w sobie i we własnym ciele.
Tu rodzi się tożsamość i dwoistość obrazu siebie oraz poczucie siebie w czasie –
i wtedy „[r]ozpadła wieczność stała się przeszłością i przyszłością, skończonością
jako przeszłość, nieskończonością jako przyszłość, siebie zaś samą zachowała pod
kształtem najmniej tu schwytalnym «teraźniejszości»”10. Czas przeżywania wstydu
ciała, przywoływania odczuwania ciałem wstydu w czasie jest konstytuowaniem się
Ja, indywidualności budującej na tych przeżyciach własną tożsamość, ponieważ – jak

8

Z. Krasiński, O Trójcy w Bogu i o Trójcy w człowieku, t. II, z. I, Biblioteka Warszawska 1903,
s. 14.

9

Ibidem.

10

List do Konstantego Gaszyńskiego, Munich 1842, w: Z. Krasiński, Wyjątki z listów, t. I, Paryż
1860, s. 122.

184

Jarosław Barański

pisał Novalis, w którym Krasiński się rozczytywał11 – „[i]ndywidualność wypełniona
przestrzenią jest ciałem. Indywidualność wypełniona czasem jest duszą”12.
Ta dialektyka tożsamości może istnieć tylko wtedy, gdy zachodzi sprzeczność
przedstawienia siebie, którą właśnie wstyd wywołuje. W dwoistości odczuwania
siebie, przeżywania siebie, przemyśliwania siebie we wstydzie rodzi się poczucie
tożsamości, które staje się dialektyczną syntezą negowania siebie: jestem tym, czym
nie jestem; nie jestem tym, czym jestem; wreszcie: jestem sobą w odczuwaniu siebie jako takiego, w samowiedzy o sobie wtedy, gdy jestem tym, co myślę, i tym, co
odczuwam, mającym za przedmiot siebie odczuwającego i myślącego. Ja – jak pisał
Hegel – „jest treścią stosunku i tym samym stosunkiem. Jest ono przeciwstawne temu,
co inne, ale zagarnia to inne, ponieważ dla Ja to inne jest również nim samym”13. Jednak poczucie wstydu jest czymś głębszym i wielostronnym – i to fenomenologicznie
właśnie: wstyd bowiem czyni postrzeżenie własnego ciała czymś obcym, także jego
przedmiot, jakim jest odczuwane ciało, jednak ze względu na to, że to postrzeżenie
jest uświadamiane jako własne, czyni również cielesność jako przynależną do Ja. Ta
sprzeczność rodzi wolę najpierw niechęci odczuwania wstydu, która następnie kierowana jest ku samemu ciału, ale tylko w tym aspekcie, w którym ono zawstydza. Sam
ten dialektyczny stosunek ustanawia siebie jako odczuwające ciało i podmiot uświadamiający sobie owe odczucia. Wstyd jest czymś czysto wewnętrznym, to znaczy
niepotrzebującym do swego wyzwolenia spojrzenia innego – jest grą samowiedzy,
rezultatem refleksyjności.
Ciało odczuwane jako cielesność, Ja świadome tych odczuć i refleksyjne odniesienie się do ciała i odczuć, które zakłada tożsamość, czyli Jaźń, konstytuują triadyczny obraz podmiotu. Czas ubiegający zwielokrotnia refleksyjne przedstawienia
siebie: „co w duszy naszej zowie się wiedzą o sobie, tego wiecznego podwajania się,
potrajania się i posetniania ducha, tego łamania się na myśli, które wszystkie zawsze
są jednak tym samym”14. Nad tym wszystkim, nad owym zwielokrotnieniem siebie,
poczucie tożsamości musi zapanować w samowiedzy o własnych stanach:
Dusza nasza taką jest – bo ma tę cudowną siłę rozkładania się przez sumienie na
dwa i łączenia się znów w jedność. Trójca Boża w niej odbita. Co chwila myślą

11

W liście do Edwarda Jaroszyńskiego (Drezno, 16 lipca 1839 r.) pisał: „nigdy nie mogłem inaczej
ukoić rozpaczy pochodzącej z tego drugiego stanu duszy, jak czytaniem Hegla i Novalisa: ile
razy chciało mi się skonać z nieznacznych gwałtownych wzruszeń, brałem do rąk filozofią
niemiecką i z niej piłem jakby opium ulgi, jakby chwilowe lekkie zapomnienie. Jednak nigdy
jej zupełnie i nie we wszystkim uwierzyłem”. Listy Zygmunta Krasińskiego od roku 1835 do
1844 pisane do Edwarda Jaroszyńskiego, Kraków 1871, s. 26–27.

12

Novalis, Schriften, cz. 2, wyd. Verlag von G. Reimer, Berlin 1837, s. 151.

13

G.W.F. Hegel, Fenomenologia ducha, t. I, tłum. A. Landman, Warszawa 2010, s. 100.

14

List do Konstantego Gaszyńskiego, Munich 1842, w: Z. Krasiński, Wyjątki z listów, t. I, s. 152.
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myślisz nad sobą – wiesz o sobie za pośrednictwem myśli – trzech was w jednem –
zatemeście całością Ducha!15.

Triadyczny, a jednocześnie dialektyczny obraz człowieka jest konstrukcją fundamentalną u Krasińskiego o oczywistym heglowskim kontekście, pisze bowiem w liście do Konstantego Gaszyńskiego:
Wszystko co jest i żyje, o tyle tylko jest i żyje, O ile wiecznie ma w sobie swoją
własny negacyą, ale tak pojęty, że ta negacya nie jest jego zaprzeczeniem go znoszącem, owszem jest tylko cząstką, która z niego się rodzi, stawia się naprzeciwko,
uznaje się niby czem innem, wreście sama się znów neguje, to jest, oświadcza
że jest tem co pierwsze, i wtedy wraca do niego, łączy się z pierwszem w trzecią
potęgę. I ten bieg rzeczy jest pulsem wszelkiego istnienia!16

Zastanawiające jest przy tym to, że analogiczna koncepcja człowieka pojawia
się w tym samym czasie u Sørena Kierkegaarda, duński myśliciel ujmuje bowiem
ludzką podmiotowość również triadycznie: ciało, dusza, Jaźń: „Człowiek jest syntezą duszy i ciała ukonstytuowaną i podtrzymywaną przez ducha”17. Podobieństwa,
a wręcz tożsamości myśli Krasińskiego i Kierkegaarda są jednak bardziej rozległe,
także w kontekście rozwoju człowieka, jego dotwarzania się – pisze Kierkegaard:
człowiek „wybiera się jako produkt; ten właśnie wybór jest wyborem dokonanym
na podstawie wolności w tym sensie, że można by o tym człowieku z powodzeniem
powiedzieć, że wybierając siebie samego jako produkt, produkuje, wytwarza siebie
samego”18.
Krasiński w traktacie O Trójcy tak oto uzasadnia triadyczny obraz człowieka: „Na
obraz tej Trójcy Bożej każdy z nas jest także Trójcą każdochwilną, każdy z nas jest
bytem, myślą, życiem, czyli Duchem współcześnie, a zarazem i przeto właśnie, że
Duchem, jest osobistością całką, czyli Jaźnią, tąż samą i jedną!”19 Źródła owej triady Stanisław Tarnowski upatruje, poza oczywistym kontekstem heglowskim, nadto
w świętym Augustynie: „człowiek jest, wie i chce. Jest tym samym, który wie i chce;
wie, że jest i że chce, chce być i wiedzieć”20; bądź wprost w filozofii Augusta Ciesz-

15

List do Konstantego Gaszyńskiego, Rzym 1841, w: Z. Krasiński, Wyjątki z listów, t. I, s. 202.

16

List do Konstantego Gaszyńskiego, Munich 1842, s. 136.

17

Za: A. Szwed, Między wolnością a prawdą egzystencji. Studium myśli Sørena Kirkegaarda,
Kęty 1999, s. 34.

18

S. Kierkegaard, Albo-albo, tłum. K. Toeplitz, Warszawa 1982, s. 341.

19

Z. Krasiński, O Trójcy w Bogu…, s.13.

20

S. Tarnowski, Zygmunt Krasiński, t. II, Kraków 1912, s. 62. W apologii Traktatu o Trójcy Adam
Krasiński wskazuje na głębsze historyczno-kulturowe korzenie wyobrażeń i koncepcji triady.
Przywołuje też Joachima de Flore z XII w., zgodnie z którym: „Czas pierwszy – czasem był
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kowskiego21. Edward Porębowicz zaś inspirację Krasińskiego koncepcji triadycznej
odnajduje w Novalisie22, przytaczając jego aforyzm na potwierdzenie wspólnoty myśli: „Ciało, dusza i duch są elementami świata”23. Jednak w rozważaniach Novalisa

poznawania, drugi czasem rozumu, trzeci zaś spełną wiedzą będzie. Pierwszy niewolniczem
posłuszeństwem, drugi poddaniem się synowskiem, trzeci wolnością. Pierwszy był próbą, drugi
czynem, trzeci kontemplacyą. Pierwszy bojaźnią, drugi wiarą, trzeci będzie miłością. Pierwszy
wiekiem niewolników, drugi synów, trzeci przyjaciół”(A. Krasiński, Dzień Ducha Świętego.
Z powodu wydania «Traktatu o Trójcy», t. II, z. I, Biblioteka Warszawska 1903, s. 220). Jednak tą
matrycą myślenia triadycznego jest sam czas i jego troiste oblicze w przeszłości, teraźniejszości
i przyszłości.
21

Ujął to Tarnowski następująco: z Cieszkowskiego w Prolegomenach wziął triadyczny podział
historii i „[t]roistość tę przyłożył do człowieka, i dowiódł sobie jego złożenia z trzech
pierwiastków: ciała, duszy, i ducha”. S. Tarnowski, Zygmunt Krasiński, s. 35. Istotnie, Krasiński
był zachwycony tą publikacją, lecz triadyczną koncepcję człowieka nosił w sobie od dawna.
U Cieszkowskiego dostrzegł rozmach myśli historiozoficznej, który dopełnił jego filozoficzne
intuicje. Cieszkowski nadto potwierdził Krasińskiego rozumienie Hegla, które najcelniej
zinterpretował Michał Sobeski: „Z jednej strony był Cieszkowski głęboko przeświadczony nie
tylko o samej prawdzie chrześcijaństwa, lecz nadto o możliwości i konieczności jej logicznego
wywiedzenia i utwierdzenia. Z drugiej strony uważał on Hegla za tego, który czysto logiczny
system myślowy do doskonałości doprowadził. Więc obie prawdy, heglowa i chrześcijańska,
musiały mu być przynajmniej zasadniczo identyczne” (M. Sobeski, Cieszkowskiego
Prolegomena do historiozofii, Warszawa 1910, s. 5). Cieszkowski uzasadnił konieczność
otwarcia się spekulacji na przyszłość, a to była dla filozofii Krasińskiego kluczowa kwestia, jak
i punkt odniesienia do Hegla. Pisał o tym ostatnim Cieszkowski, iż „[o] przyszłości bowiem
ani słówkiem w dziele swem nie wspomniał” (A. Cieszkowski, Prolegomena do historiozofii,
Poznań 1908, s. 6); że „Hegel nie doszedł do pojęcia organicznej i idealnej całości Historyi,
ani co do jej spekulatywnego rozczłonkowania, ani do jej skończonej architektoniki” (s. 2).
Juliusz Kleiner zaś wprost uznaje myśl Krasińskiego za odgałęzienie heglizmu (J. Kleiner,
Zygmunt Krasiński. Dzieje myśli, t. I, Lwów 1912, s. 311), co ironicznie podsumował Arkadiusz
Bagłajewski jako „pasowanie” Krasińskiego na filozofa (A. Bagłajewski, Poezja „trzeciej
epoki”. O twórczości Zygmunta Krasińskiego w latach 1836–1843, Lublin 2009, s. 38). Lecz
Kleiner czyta Krasińskiego jako filolog, nie zaś jako filozof: widzi wpływy, wątki, źródła
i cytaty, umykają mu natomiast pojęcia. Dlatego pisze: „W samodzielnie pomyślanym
systemie, o którym bardziej decydowały postulaty uczuciowe niż logiczno-pojęciowe,
niewiele jest oryginalności” (J. Kleiner, Zygmunt Krasiński. Studia, Warszawa 1998, s. 96).
W tym samym roku co Kleinerowa monografia o Krasińskim wydana została książka Mariana
Zdziechowskiego formułującego taką oto opinię: „Zygmunt Krasiński, najgłębszy z umysłów
filozoficznych, które Polska wydała” (M. Zdziechowski, Wizya Krasińskiego. Ze studiów nad
literaturą i filozofią polską, Kraków 1912, s. 35). Lecz już wcześniej jednoznacznie swój
zachwyt nad Krasińskim wyraził Bronisław Trentowski: „Zygmunt jest filozof, humanista
i chrześcijanin z archanielskiemi wielkiego poety skrzydłami. […] Co wielki Wroński na
początku, to wielki Krasiński na końcu polskiego mesyanizmu. Geniuszowi obu nie można dość
nadziwić” (B. Trentowski, Panteon wiedzy ludzkiej lub pantologia, encyklopedya wszech nauk
i umiejętności, propedeutyka powszechna i wielki system filozofii, t. II, Poznań 1874, s. 224).

22

E. Porębowicz, Tryady Zygmunta Krasińskiego…, s.18.

23

Novalis, Schriften, s. 156.
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przebija bodaj dychotomia, ontologicznie ugruntowana, gdy pisze: „Tak jak ciało jest
powiązane ze światem, tak dusza z duchem”24. Krasiński jest bardziej konsekwentny
w swym dialektycznym obrazie człowieka i skłonny do tego, aby cielesność człowieka ująć jako Leib, w ścisłym związku z duszą, jakby była ona ucieleśniona, a ciało
jakoby uduchowione: „dusza opuściła ciało moje, wstąpiła do głowy”– zwraca się do
Męża chora25, umierająca Żona w Nie-boskiej komedii26. Dusza bowiem, jak i ciało
są objawami ducha, połączone ze sobą i przemijające: „Myśl i materja, razem połączone – (a gdzież są nie razem połączone?) są duchem; w jednych istotach jedno,
w innych drugie przeważa, stąd wszystkie nieskończone kształtów duchów!”27 – pisze w liście do Delfiny Potockiej. Bliski jest więc Krasiński poglądom Friedricha
Schellinga, który zakładał, że „materia nie jest ciałem, ale tym, na czym istnieją
dusza i ciało”28, a sama dusza (jako wzór) jest pojęciem rzeczy (jako odbicia prawzoru) – „Duszę wszakże, o ile odnosi się do ciała, określiliśmy jako możliwość, której
rzeczywistość byłaby wyrażona w ciele”29. Nie ma bowiem duszy bez ciała, tak jak
nie ma myśli bez bytu30. W Psalmach przyszłości zaś dodaje:
Dusza i ciało to tylko dwa skrzydła,
Któremi, Czasu i Przestrzeni sidła
Duch mój rozcina, w postępowym locie!
[…]
Ciała i dusze własne po za sobą
Sypie jak liście zżółkłe i strząśnięte…31

W dialektycznym procesie uduchowiania, dotwarzania się człowieka, jego wyanielania się „[te] ciała i dusze nasze będą żywym, co chwila ruchomym objawem,
wyrazem, prawie słowem duchów naszych, będą one się przemieniały, lecz duch
nasz sam tą przemianą stopniową, harmonijną, kierować będzie, w niej rozkosz, a nie
ból będzie”32. Triadyczną relację między ciałem, duszą i duchem rozpisuje Krasiński
następująco:
24

Ibidem, s. 156–157.
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W liście do Bronisława Trentowskiego (29 stycznia 1847 r.) zawarł taką oto myśl: „jaźnie nie
chorują, tylko ciała, dusze”. Z. Krasiński, Listy wybrane, oprac. T. Pini, Warszawa 1937, s. 323.

26

Z. Krasiński, Nie-boska komedyja, Paryż 1858, s. 28.

27

List do Delfiny Potockiej, 6 marca 1844, w: Z. Krasiński, Listy wybrane, s. 286.

28

F.W.J. Schelling, Bruno, czyli o boskiej i naturalnej zasadzie rzeczy rozmowa, w: idem, Filozofia
sztuki, tłum. K. Krzemieniowa, Warszawa 1983, s. 642.
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Ibidem, s. 609.

30

Z. Krasiński, O Trójcy w Bogu…, s. 22.

31

Z. Krasiński, Psalmy przyszłości, Paryż 1863, s. 7.

32

List do Delfiny Potockiej, 13 stycznia 1844, w: Z. Krasiński, Listy wybrane, s. 279.
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Duch twój, to nie ciało twoje. Duch twój to najwyższe, najściślejsze pojednanie pierwiastka myśli i materji w tobie, ciało zaś twoje tylko objawieniem na
zewnątrz pierwiastka materji, tak, jak dusza twoja teraźniejsza przeciągnieniem
tylko, objawieniem na wewnątrz pierwiastka myśli w tobie, ale duch wyżej od
nich obojga stoi. Im objaw ciała twego piękniejszy, im duszy twojej wznioślejszy,
tem lepiej poznajesz, czem sama jesteś, czem duch, bo ty duchem jednym, tym samym, nieśmiertelnym, ale rozmaicie, postępowo objawiającym się samemu sobie,
świadczącym siebie, wiecznemu, za pomocą przemijających w czasie kształtów
myśli i ciała33.

To nieustanny proces przemian tak duszy, jak i ciała w Duchu, jej doskonalenia
oraz zrzucania ciał i przyoblekania się w nie, giętsze i piękniejsze.
W triadycznym rozbiciu ludzkiego bytu wyłaniającym się z Adamowej prehistorii
wstyd odgrywa kluczową rolę: jest pytaniem o tożsamość, o cielesną i duchową naturę człowieka. Co to znaczy nie czuć wstydu? – pyta Krasiński:
To jest być całością w sobie – bo dusza tylko wstydzi się ciała. Gdybyśmy nie
czuli się tem samem co ciało, nie mielibyśmy czego wstydzić się – a znów gdybyśmy się nie czuli różni od niego, nie mielibyśmy czem wstydzić. Więc wstyd
jest pierwszym śladem, cechą, piętnem rozpadnięcia się Ja Adamowego na duszę
i ciało – pierwszą chwilą rozdziału w sobie samym – walki – antagonizmu, który
odtąd przez wieki się ciągnie, raz z przewagą ciała jak w pogaństwie, to znów
duszy, jak w chrześcijaństwie34.

Wstyd jest myślą i odczuciem odnoszącymi się do ciała, świadectwem samowiedzy o sobie jako różnorodności w konstytuowanej jedności. Jest wtedy wyrazem
poczucia tożsamości: czuję się ciałem – jestem ciałem; doznaję ciała – mam ciało;
myślę o doznaniach – jestem inny niż ciało: „duch tylko siebie rozumie – a ciało
tylko siebie czuje!”35 To na wskroś fenomenologiczne ujęcie tłumaczy źródło Jaźni będącej rezultatem samopoznania nadającego jedność troistości ludzkiego bytu.
Wstyd więc jawi się u Krasińskiego jako symbol inicjacji poczucia tożsamości, przebłysku samowiedzy człowieka. Konstytuuje indywiduum, które w procesie budowania swej tożsamości skazane jest na twórczość i dotwarzanie się – „Kto Duchem, ten
tworzy”36. Wstyd rozbudza ludzki byt, w którym duch jeszcze uśpiony był, aby byt
dojść mógł do myśli o sobie – do osobistości, jak pisze w Traktacie o Trójcy w czasie
i przestrzeni. Przeciwieństwa, które wstyd rozbudza, wymagają zniesienia w Jaźni:

33

Ibidem.

34

List do Konstantego Gaszyńskiego, Munich 1842, w: Z. Krasiński, Wyjątki z listów, s. 130.

35

Ibidem, s. 132.

36

Z. Krasiński, O Trójcy w Bogu…, s. 28.
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„Byt, czyli ciało, kłóci się w piersiach naszych z myślą, czyli Duszą; Duch, długo
uśpion, niedokształcon, choć wciąż przez tę walkę kształci, podobny do akordu, który musi z tych dwóch nut powstać, a nie może”37.

Rysunek 1. Dialektyka wstydu ciała
Źródło: opracowanie własne.

Wstyd ciała w kontekście antropogenezy jest poza spojrzeniem innych. Ono
zakłada już istniejącą tożsamość innego, a wtedy wstyd, także fenomenologicznie
uchwycony, choć już w perspektywie społecznej, będzie „wstydem przed kimś,
wstydem wobec kogoś”38 odnajdującym się „w dialektyce Ja i innego, która jest dialektyką panowania i niewoli, ponieważ mam ciało, mogę stać się przedmiotem pod
spojrzeniem innego”39. Rudymentem genezy tożsamości pozostaje zawsze jednak
to fundamentalne pytanie będące konsekwencją wstydu ciała: „Kim jestem?”. A że
czujemy się tym, co ciało, jak pisał Krasiński, wstyd jest świadectwem naruszenia
także ustanawianego przez Jaźń poczucia jedności ciała i duszy, w obnażeniu bądź
w zniewoleniu, w chorobie lub w bólu – zawsze wtedy, gdy cielesność nie poddaje
się władzy Ja, gdy umyka mu w sferę tego, co naturalne (Körper).

Samodotwarzanie i tożsamość
W troistym obliczu człowieka poczucie tożsamość rodzi się w Jaźni, wyrasta ze związku ciała i duszy. Podlega rozwojowi, który dzięki twórczej jej mocy prowadzi do
wyanielenia się człowieka, do jego uduchowienia: „Jednak i w trójcy ludzkiej nigdy

37

Ibidem, s. 25.

38

J.-P. Sartre, Byt i nicość. Zarys ontologii fenomenologicznej, tłum. J. Kiełbasa i in., Kraków
2007, s. 288.

39

M. Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji, tłum. M. Kowalska, J. Migasiński. Warszawa
2001, s. 187–188.
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i nigdzie ciała bez duszy lub duszy bez ciała, lub duszy i ciała, któreby zupełnie nie
kształciły już Jaźni osobistej, czyli Ducha, nie masz”40 – jest Duchem nieustannie
rozkładającym się na ciało i duszę, na byt i myśl. Człowiek, na podobieństwo Syna
cieniów, z wszechbytu wyłania się samowiedzą, aby dzięki czynowi wszechżycia
móc podążyć drogą anielstwa: „Lecz, jak z świata natury wyrasta Jaźń człowieka, tak
z świata Ludzkości wyrasta Jaźń Anielska dalszych wyższych Duchów ród, a rody te
coraz wyżej wracają ku Bogu!”41 Wżywanie się w życie jest dla Krasińskiego stwarzaniem się przez czyn: „we Wszechżycie tylko wżyć się można. Wżyć zaś, wstworzyć
się w co, nazywam przez czyny, które są naszemi tworami (kreacyami), łączyć się
z Czem! Czyn jest znakiem, wynikiem życia! Życie objawia się przez czyn”42. Ludzki wymiar egzystencji rozpostarty jest między niedoskonałością a nieskończonością,
wolnością i czynem będącym tworzeniem z niczego, ponieważ tylko z siebie człowiek
tworzy to, czego przed nim nie było i co jest tylko dzięki niemu43: Bóg
nas nie od razu doskonałymi i dopełnionymi stworzył, czyli skończonymi istotami,
ale, owszem, nieskończonymi nas stworzył, bo od samego początku poczynającymi z możnością, postępowego rozwijania się, przy tem wolnymi, więc tem samem
zmuszonymi zasługiwać się, to jest siebie samych dotwarzać, by rość ku Niemu44.

Dotwarzanie się człowieka ma znamiona cudowności, która polega „na doprowadzeniu do najwyższego stopnia rzeczywistości zewnętrznej wewnętrznych naszych
uczuć, woli, pomysłów! Czyli na tem, by niemocy ducha […] przyszła w pomoc
giętkość, miękkość, posłuszeństwo, wierność tejże materii z nim pogodzonej, podbitej jemu”45.
Proces rozwoju człowieka jest dialektycznym momentem wyłaniania się myśli
z bytu, aby zamknąć się w wieczności, w której to byt wyłania się z myśli – „Dotąd
myśl z bytu nam się snuła, kiedyś byt z myśli snuć się będzie”46. Pisze bowiem Krasiński:
Z łaski więc Bożej osiągniemy byt, którego wyrazem w nas jest ciało. Z R o z u m u Bożego osiągniem świadomość tego bytu, wiedzę jego niezbędnych
warunków, praw i celu, czyli duszę; bo czemże dusza, jeśli nie myślą i wiedzą?
40

Z. Krasiński, O Trójcy w Bogu…, s. 25.

41

Ibidem, s. 26.
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Ibidem, s. 27.
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Ibidem s. 28.
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Ibidem, s. 12.
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List do Konstantego Gaszyńskiego, Munich 1842, w: Z. Krasiński, Wyjątki z listów, s. 131.
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List do Edwarda Jaroszyńskiego, Rzym, 21 lutego 1840, w: Listy Zygmunta Krasińskiego od
roku 1835…, s. 50.
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A o czemże myśl myśli, jeśli nie o bycie? Z miłości wreście Bożej dojść mamy
do najściślejszego pojednania się b y t u z m y ś l ą , zmysłowości z idealnością,
ciała z duszą, czyli stać się Duchami żywymi, nieśmiertelnymi, przeznaczonymi
do Anielstwa i wszystkich innych przetworzeń się duchowych, w nieskończoności
żywota, tu, i tam, i wszędzie!47

Ów proces zakłada w sposób konieczny ukierunkowany, twórczy czyn Jaźni, który oddala człowieka od zmysłowego kierunku, czyli przeszłości będącej Rajem dla
ludzkiego ciała, a przybliża ku przyszłości będącej Rajem ludzkiego Ducha:
Jaźń cała ludzka, powinna się starać, by ten Ideał przeszłości i ten przyszłości
zlały się w jedno, wiecznie teraźniejsze życie! Owa teraźniejszość, zarazem rajska
i niebieska, cielesna i duszna (bytowa i myślna) zacznie się przy ciał zmartwychwstaniu, w dniu, którym dokonają się losy człowieczeństwa. To właśnie to, co
nazywamy Anielstwem48.

Za sprawą czynu człowiek może sięgnąć i doskonałości ciała, i doskonałości myśli, a wtedy dostąpi Raju, czyli doskonałości „Ducha człowieczego, jako człowieczego, i nastąpi wnet przemienienie jego, czyli Przeanielenie”49. To nieprzerwany, postępowy łańcuch stworzeń50, dotwarzania się człowieka, prowadzący do przebóstwienia,
czyli wiecznego życia, „przemieniający się jeszcze i to bez końca, ale już świadomie
i wolnie, co chwila szerszy, miłośniejszy, piękniejszy, głębiej uczuty, mędrzej pomyślany, w urodziwszych kształtach upostaciowany”51. Wtedy właśnie nastaną ciała
nieskazitelne, dzięki władzy Ducha „przemienialne”, coraz doskonalsze, kiedy – jak
interpretuje Janusz Kleiner – myśl bytem się stanie, duch „osiągnie zdolność realizowania się w czynie, tworzenia sobie rzeczywistości”52. To żywot w pełni rozwoju
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Z. Krasiński, O Trójcy w Bogu…, s. 12.
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Ibidem, s. 33.
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Ibidem, s. 33–34.
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Idea postępu została przejęta, jak dowodzi Maria Janion, od Johanna Herdera. Zgodnie
z tą ideą także śmierć jest „przejściem do nowej młodej organizacji” (M. Janion, Zygmunt
Krasiński – debiut i dojrzałość, Warszawa 1962, s. 124). Nadto powiązana z ideą organizmu
Friedricha Schellinga: „Myśl o organicznym zespoleniu części z całością odpowiadała pojęciu
uniwersalnego procesu ewolucji. W nim właśnie całość rozwija się stopniowo od najprostszej
do najwyższej organizacji” (Z. Miedziński, Osobowość i przyszłość. Zygmunt Krasiński na
tle historiozofii romantycznej i polskiej filozofii narodowej, Katowice 1999, s. 63). Por. także:
Z. Gerstmann, Świat nadzmysłowy i teoria ewolucji w początkach filozofii Krasińskiego,
Stanisławów 1911, s. 37.
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J. Kleiner, Filozofia Krasińskiego, „Ruch Filozoficzny” 1912, nr 3, s. 35.
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człowieczeństwa, w pełni jego duchowej tożsamości, która w owym przeanieleniu
odnajduje sposobność samostwarzania się.

Rysunek 2. Triadyczny schemat kategorialny w filozofii Zygmunta Krasińskiego
Źródło: opracowanie własne.

Wybóstwiony przez czyn swojej Jaźni, panujący nad materią, wolny i twórczy
pozostanie człowiek, choć dopiero na tamtym świecie:
Indywidualność każda, czy chce, czy nie chce, poświęconą jest. Śmierć jest to nóż
ofiarny, który ją zarzyna dla całej ludzkości. Ale to logika tego planety, to pozytywizm tej strony grobu tylko; zato, na tamtej stronie, każda indywidualność nieocenionej wartości nabywa, bo jest nieskończenie nieśmiertelną i w duchu bożym,
jako cząstka tego ducha, ale cząstka mająca wiedzę, że jest cząstką, utrzymaną
wiecznie przy wiedzy tej, zatem sobie samej już na kształt całości wyglądająca,
i będąca istotną całością!53.

Tarnowski jednak – choćby poprzez filozofię niemiecką, także w kontekście odrębności duszy i ducha, który dochodzi do samoświadomości siebie w człowieku –
dostrzega w tej myśli tożsamość świata i człowieka, w której indywidualność roztapia się w duchu:
53

List do Stanisława Małachowskiego, 7 grudnia 1841, w: Z. Krasiński, Listy wybrane, s. 250.
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ale znowu człowieczeństwo pojęte jako przejście ducha w osobistość boską, to
stopniowe wychodzenie duchów ludzkich na Bogów, i wreszcie ostateczne zlanie
się z duchem Bożym, to zaprzeczenie oczywiste wiecznej indywidualności ludzkiej duszy: zatem to do Panteizmu zbliżone i jemu pokrewne54.

Odmienne zaś zdanie miał Michał Sobeski, wedle którego „[in]dywidualność
posiada w jego oczach to samo olbrzymie znaczenie, co autonomiczna twórcza
osobowość w oczach romantyków. Baczy pilnie, by jej w swych spekulacyach nie
uszczuplić”55.
Indywidualny przeto, wybóstwiony podmiot kształtujący własną tożsamość objawia się w swych anielskich przemianach i duszą, i ciałem, będącymi już rezultatem
wolnego i twórczego czynu Jaźni. Ciało, w które się przeobleka człowiek, nowe ciało,
podporządkowane Ja, nie nosi już piętna wstydu. Poddane Jaźni uplastycznia56 się
na jej oczekiwania. Dwa więc są źródła wstydu ciała, które tożsamość człowieka
budują: pierwsze, zawstydzenie własną cielesnością, ponieważ jest ciałem, które nie
spełnia oczekiwań w nim pokładanych; ponieważ opiera się przed przyjęciem wymagań mu stawianych; drugie, zawstydzenie ciałem, które odbiega od kulturowych
norm cielesności. Tożsamość rodzi się w zmaganiu z własnym ciałem, jego słabościami, ograniczeniami czynności, bolesnością, śmiertelnością; rodzi się też w zmaganiu z normami kulturowymi narzuconymi na ciało. Porządek fenomenologiczny
i socjokulturowy rozważań tę odrębność doświadczania wstydu jednoznacznie wypowiada57.

Podsumowanie
Myśl Krasińskiego nie czeka na dociekliwą i pieczołowitą rekonstrukcję, lecz na
interpretację na wskroś nowoczesną, wysłowioną w porządku intelektualnym współczesnej kultury. Nie jest to łatwe, ponieważ refleksja wielkiego romantyka splata
wiele wątków poznawczych: filozoficznych, teologicznych, mistycznych i poetyckich58, które zadziwiająco się uzupełniają, snując historię rozwoju człowieka od
54

S. Tarnowski, Zygmunt Krasiński, t. II, s. 41.
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M. Sobeski, Cieszkowski i Krasiński, „Roczniki Towarzystw Przyjaciół Nauk Poznańskiego”
1912, t. XXXIX, s. 13.
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Ta idea plastyczności ciała pojawia się w estetyce Karola Libelta, także – w fizjologicznym
wymiarze – u Juliana Ochorowicza w jego koncepcji ideoplastii.
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Por. J. Barański, Ciało i jego medioplastia. Uwagi wstępne na temat obrazowości ciała, „Studia
Sociologica” 2015, nr 1, s. 39–53, a także: idem, Mask and Shame of Ageing, „Hybris” 2016,
nr 32, s. 1–18.
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„Krasiński wkraczał już w eschatologię, której starał się uniknąć Cieszkowski. Puszczał więc
cugle fantazyi, zrywał ze ścisłością naukową, do której dążył Cieszkowski” (M. Zdziechowski,
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chwili uniesienia czoła ponad świat natury aż po jego anielski wymiar. Trudno jednak Krasińskiemu stawiać zarzut eklektyzmu myśli, bodaj pojawiający się jako głos
niedowierzenia w to, że był on zdolny do wytworzenia konsekwentnej idei, w istocie rzeczy filozoficznej. Nadal więc należy pamiętać o słowach Józefa Kallenbacha:
obyśmy „zdołali zrozumieć dokładnie i szczegółowo, czem dla nas był, czem jest
i czem stać się powinien Zygmunt Krasiński”59.
Filozofia Krasińskiego, choć podążała tropami spekulacji wytyczonymi przez
idealizm niemiecki i Augusta Cieszkowskiego, wyrastała jednak z refleksji nad ludzką egzystencją. Ta fundamentalna uwaga nad wstydem ciała ukazuje coś więcej niż
jedynie troistość człowieka i jego nieustanne stwarzanie własnej tożsamości jako
istoty duchowej. Ujął to z wielką wnikliwością Tarnowski60, pisząc:
Nie wiemy na pewno, czy Krasiński w swoich rozmyślaniach nad tymi kwestiami
dostrzegł i zgłębiał naprzód Trójcę w Bogu, a od niej dopiero, na jej wzór dochodził do troistości w człowieku i w historii, jako do odbicia i skutku tamtej; ale
przypuszczać nam wolno, że myśl jego szła właśnie w przeciwnym, odwrotnym
kierunku; że zaczął od troistości w ludzkości i w historii, a doszedł do swojego
rozumienia troistej jedności w Bogu61.

Można tę konstatację wyrazić nawet śmielej: Krasińskiego teologia wyrasta
wprost z filozofii człowieka, bodaj z fenomenologicznej refleksji nad ludzką cielesnością. Zawstydzenie uwolniło człowieczą duchowość i zdefiniowało tożsamość
człowieka jako istoty wolnej, twórczej i nieustannie stwarzającej i dotwarzającej się.

Wizya Krasińskiego…, s. 53). Gwoli ścisłości należy tutaj dodać opinię Cypriana Kamila
Norwida: Krasiński „jest jednym z niezwyczajnych przykładów trzeźwości w mistycyzmie”
(List do Józefa Bohdana Zaleskiego, Rzym, 9 luty 1848, w: C.K. Norwid, Pisma wybrane. Listy,
t. V, oprac. J.W. Gomulicki, Warszawa 1968, s. 81).
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O Tarnowskiego interpretacji Krasińskiego nie miał jednak najlepszego zdania Gerstmann,
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SHAME, I AND SPIRIT – THE ANTINOMY OF HUMAN IDENTITY.
SOME REFLECTIONS ON ZYGMUNT KRASIŃSKI’S
HUMAN PHILOSOPHY
Summary
For Zygmunt Krasiński feeling of shame symbolizes an initiation of a sense of one’s identity, a flash of self-knowledge of a man, who creates his human and individual identity via
continuous self-creation by free act. Self-perception in shame is an emotion – both a feeling and a thought, that evokes self-representation and memory of one’s self, which are
central to a sense of identity. This self-knowledge of becoming in time is both a subject
and an object of the thought.
Keywords: shame, identity, human philosophy, Zygmunt Krasiński
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Zastanawiając się nad źródłem poczucia wstydu, zwykle koncentrujemy naszą uwagę
na kwestii płciowości. Wszystko, co dotyczy współżycia seksualnego i rozmnażania się, w najwyższym stopniu nas zawstydza i to właściwie niezależnie od wieku
i od sposobu, w jaki radzimy sobie z werbalizacją stanów emocjonalnych. Skąd się
to bierze? Czy z natury (rzeczy) jesteśmy wstydliwi, czy też kultura uczyniła nas
„zwierzętami wstydliwymi”? Wydaje się, że natura nie jest niczemu winna, wszak
rośliny i zwierzęta rozmnażają się bez poczucia wstydu – chciałoby się powiedzieć,
że całkiem bezwstydnie. Po prostu robią to, co trzeba, to znaczy to, czego wymaga
od nich jakiś wewnętrzny mechanizm biologiczny. Z człowiekiem jest inaczej. Mimo
iż także jest cząstką przyrody i podlega jej uwarunkowaniom, wstydzi się tego, co
robi, a nawet tego, co mógłby robić. Ba, samo posiadanie organu płciowego jest dla
człowieka czymś wstydliwym. Georges Bataille pisze: „Człowiek to nie tylko organ
płciowy. Ale ten wstydliwy organ odsłania przed człowiekiem pewną tajemnicę”1.
Jaką tajemnicę?

Erotyzm naturalny i nadnaturalny (religijny)
W biblijnym opisie stworzenia mowa jest o pierwszych ludziach, którzy po zerwaniu
owocu z drzewa poznania dobra i zła uświadomili sobie, że są nadzy, po czym z liści
figowych zrobili sobie przepaski, którymi okryli wstydliwe części ciała. Na wiele
1

G. Bataille, Erotyzm, tłum. M. Ochab, Gdańsk 2015, s. 262.

198

Henryk Benisz

się to jednak nie zdało, ponieważ oboje skryli się przed przechadzającym się po
rajskim ogrodzie Bogiem2. Czyżby ontycznie doświadczana nagość nie pozwoliła im
w prawdzie stanąć przed Stwórcą? Mityczna symbolika raju jest w znacznym stopniu
nieoczywista. Spodziewalibyśmy się raczej, że Adam i Ewa pokornie skłonią głowy przed Bogiem, wiedząc, iż zawinili nieposłuszeństwem. Albo akurat na odwrót –
z buńczucznie podniesionymi głowami wysuną roszczenie, że chcą współrządzić
rajem, ponieważ w ich mniemaniu są równi Bogu. Nic takiego się jednak nie stało.
Autor tekstu biblijnego wyraźnie osadził tę historię w kontekście grzesznej seksualności, zupełnie pomijając wątki społeczno-polityczne (kwestia władzy w Edenie)
i gnozeologiczno-agatologiczne (kwestia wiedzy o dobru i złu). Kulminacją wspomnianej historii jest towarzysząca wygnaniu z raju tak zwana protoewangelia3, która
podkreśla relację nieprzyjaźni między mężczyzną a kobietą, nieprzyjaźni inicjującą
długie dzieje walki płci – walki toczonej jeszcze dziś pod szyldami feminizmu i antyfeminizmu.
Dla Arthura Schopenhauera jest jasne, że istotą upadku Adama, czyli grzechu popełnionego przez pierwszego człowieka, „niewątpliwie było tylko doznanie rozkoszy
płciowej”4. Myśliciel ten jednak nie uznaje religii teistycznych, dlatego poszukuje
uzasadnienia zła płciowości w obrębie przyrody, a nie w obrębie nadprzyrodzoności.
Jego zdaniem ostatecznie winna jest wola życia, która dbając o gatunki, zupełnie nie
liczy się z jednostkami. Te muszą cierpieć i w końcu umierają wskutek tego, że ich
poprzedniczki uległy presji woli i złudzone urokiem rozkoszy seksualnej, włączyły
się w prokreacyjny ciąg przekazywania życia. Mimo krytycznego stosunku do chrześcijaństwa Schopenhauer solidaryzuje się z nim w kwestii potrzeby dyscyplinowania
seksualnych poruszeń cielesności. Jedynie na drodze sprzeciwiania się woli życia,
zaprzeczania jej dążeniom do zyskania dominacji nad jednostkami człowiek może
zachować swą autonomię i przynajmniej w jakiejś mierze uniknąć cierpień wynikłych z prowadzenia aktywności erotycznej. W ramach uprawianej przez siebie metafizyki miłości płciowej Schopenhauer dogłębnie analizuje różne strategie woli życia i sposoby walki z tą, w gruncie rzeczy, nieokiełznaną sprawczynią zła w świecie5.
Wprawdzie Kościół nie zabiera głosu w sprawie erotycznych uwarunkowań grzechu pierworodnego, ale nawiązując do protoewangelijnego przesłania, wyraźnie
opowiada się za ascetyzmem w domenie cielesności. Zresztą bardzo mocno zaakcentowana w Nowym Testamencie symbolika ducha przeciwstawionego ciału nie pozo-

2

Rdz 3, 7–8.

3

Rdz 3, 15.

4

A. Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie, t. I, tłum. J. Garewicz, Warszawa 1994,
s. 498.

5

A. Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie, t. II, tłum. J. Garewicz, Warszawa 1995,
s. 758–812 (rozdz. 44).
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stawia innego wyboru. Święty Paweł odcisnął swe antyerotyczne piętno na praktyce
pierwotnego Kościoła, a w ślad za nim święty Augustyn w iście manichejskim stylu
wywyższył ducha kosztem ciała. Późniejsze próby zrównoważenia obu sfer w człowieku: duchowej i cielesnej, zainicjowane przez świętego Tomasza, do dzisiaj nie
przyniosły oczekiwanego rezultatu. Nadal boimy się drzemiącego w naszym ciele
zła i nawet bezgrzesznej miłości płciowej często towarzyszy wstyd. Co więcej, wstydzimy się poruszać ten wstydliwy temat, tak jakbyśmy obawiali się, że na nowo doświadczymy grzechu pierworodnego. Trudno oprzeć się wrażeniu, że owo poczucie
winy jest w naszej kulturze religijnej nieprzezwyciężalne.
Być może potrzebny jest nam pewien dystans do chrześcijaństwa pozwalający
przełamać niepisaną „zmowę milczenia” o seksie i w końcu uporać się z tabu erotyzmu. Musiałby to być dystans na tyle duży, by udało się uwolnić od narosłych
przez wieki kompleksów, a zarazem dystans na tyle mały, by nie stracić z oczu wartości fundamentalnych dla chrześcijaństwa. Proponuję posłużyć się filozofią wspomnianego już Bataille’a, ponieważ jest w niej ów niezbędny nam dystans. Bataille
dystansuje się nie tylko wobec chrześcijaństwa, ale także wobec erotyzmu, co – paradoksalnie – pozwala mu dość umiejętnie uchwycić trudności związane zarówno
z genezą chrześcijaństwa, jak i erotyzmu. Ponadto myśliciel ten chce być szczery
wobec czytelnika i wobec samego siebie, co tworzy, jak sądzę, zdrowy klimat do
filozoficznych dociekań. W swej pracy na temat erotyzmu pisze on tak: „Nie mówię, że erotyzm jest najważniejszy. […] Natomiast erotyzm to problem problemów.
Człowiek jako z w i e r z ę e r o t y c z n e sam jest dla siebie problemem. Erotyzm
jest w nas częścią problematyczną”6. Francuski myśliciel słusznie zauważa, że rozwikłanie zagadki erotyzmu pozwoliłoby nam lepiej poznać nas samych. Filozofia
mająca aspiracje do bycia niezakłamanym poznaniem tego, co stricte ludzkie, musi
zatem zmierzyć się z problemem erotyzmu. To przekonanie wyrażone słowami Bataille’a brzmi następująco: „Myślę, że najważniejsze filozoficzne pytanie zbiega się
ze szczytem erotyzmu”7.
Erotyzm przybiera różne formy i można mówić o erotyzmie ciała, erotyzmie serca oraz erotyzmie sacrum8. Zwłaszcza ostatnia z tych form ściśle łączy się z doświadczeniem wewnętrznym, które jest swego rodzaju doświadczeniem religijnym, tyle że
uogólnionym i nieprzywiązanym do żadnej „instytucjonalnej” religii9. Specyficzne
dla tak rozumianego erotyzmu są dwa faktory: zakaz i transgresja, czyli pogwałcenie
zakazu nazywane w języku religijnym grzechem. Transgresji towarzyszy trwoga, ponieważ osoba przekraczająca granicę właściwego postępowania respektuje tę granicę.
6

G. Bataille, Erotyzm, s. 265.

7

Ibidem.

8

Ibidem, s. 19.

9

Ibidem, s. 35.
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Wie ona, że granica jest konieczna, ale uznaje, że w pewnych okolicznościach trzeba
ją przekraczać, aby choć na krótko znaleźć się „po drugiej stronie” zakazu, w miejscu
normalnie niedostępnym dla zwykłych śmiertelników. To uprzywilejowane miejsce
jest sferą sacrum zwykle kojarzoną z bogami i boskością. Znalezienie się w niej
świadczy o transgresji spełnionej, o udanym przekroczeniu dopuszczalnych norm.
Potwierdza to pojawienie się rozkoszy będącej uczuciem ambiwalentnym, ponieważ
dochodzi w nim do głosu zarówno pragnienie przekroczenia granicy, jak i potrzeba
jej zachowania. Właściwie mamy tu do czynienia z dialektyką przekraczania tego, co
jest w zasadzie nieprzekraczalne – z tezą i antytezą, których syntezą jest wspomniana
rozkosz. Bez gwałtu na zakazie nie byłoby rozkoszy, a więc zakaz nigdy nie może
zostać zniesiony. Musi on obowiązywać zawsze i wszędzie.
Jedynie dialektycznie da się wyjaśnić współwystępowanie zakazu i gwałtu na zakazie. Z punktu widzenia tradycyjnej logiki jest to oczywista sprzeczność, ale Heglowska „sztuczka” pozwala wznieść się ponad zakaz oraz gwałt i przeżyć rozkosz
jako ich syntezę. W tej dialektyce nic nie jest tym, czym wydaje się być. W szczególności zakaz nie jest nienaruszalną normą postępowania: „Zakaz jest po to, żeby go
gwałcić”10. Transgresja nie zaburza jednak tradycyjnego porządku. Dzieje się akurat
coś odwrotnego, mianowicie transgresja zachowuje ów porządek, a przynajmniej porządek dwóch światów oddzielonych zakazem: świata świeckiego i świata boskiego.
Dzięki transgresji następuje dopełnienie świeckości boskością, aczkolwiek jest to stan
krótkotrwały, a więc ulotny, jako że nie znika granica między światami i nie przestaje
obowiązywać zakaz jej przekraczania. W gruncie rzeczy cokolwiek by się działo, oba
światy są zupełnie odmienne: „Świat profanum jest światem zakazów. Świat sacrum
otwiera się na nieograniczone transgresje. Jest to świat święta, królów i bogów”11.
Te dwa doskonale znane chrześcijanom pojęcia, typowe dla religijnego języka Rudolfa Otto, już od dawna określają codzienną rzeczywistość człowieka wiary. Chrześcijanin nie zna jednak, a właściwie nie chce znać, pojęcia transgresji i nie chce jej
dokonywać. Wzdraga się przed transgresją12, podobnie jak wzdraga się przed erotyką,
gdyż przeczuwa, że mógłby doznać rozkoszy, a przecież rozkosz jest uczuciem jeśli
nie wprost grzesznym, to przynajmniej wielce wątpliwym moralnie. Ponadto transgresja jest przekraczaniem zakazu, czyli – używając języka prawniczego – jest przestępstwem. Wprawdzie u początków chrześcijaństwa rozgorzał spór o przestrzeganie
prawa zakończony częściowym jego zniesieniem, ale wówczas chodziło o prawo
judaistyczne (Tora) i o nadmiernie sformalizowane normy nakazowo-zakazowe, które – patrząc przez pryzmat Ewangelii – już się zdezaktualizowały. Natomiast normy wynikające z Ewangelii pozostają stale aktualne, a więc nie chcąc podważać ich
10

Ibidem, s. 69.
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Ibidem, s. 72.
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Ibidem, s. 91.
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ważności, chrześcijanin ani na chwilę z nich nie rezygnuje. Bataille powiedziałby
jednak, że świadomie się ich trzymając, chrześcijanin rezygnuje z rozkoszy transgresji, a przede wszystkim z możliwości przekraczania granicy oddzielającej sacrum
od profanum i uwznioślania swej ludzkiej egzystencji czystą boskością. Wszystko
wskazuje na to, że tutaj nie ma żadnej alternatywy: „Dla chrześcijaństwa zakaz jest
absolutny, a wszelka transgresja ostatecznie potępiona”13.
Unikając transgresji jednego rodzaju, chrześcijanin bezrefleksyjnie stosuje jednak
transgresję innego rodzaju. Przykładowo, gdy zmęczy się pracą, wtedy dla wytchnienia wypełnia czas zabawą. Wedle Bataille’a przejście od pracy do zabawy jest transgresją14, czyli swego rodzaju gwałtem na wymogu pracowitości. Dlaczego nikt się nie
wzdraga przed taką transgresją? Czy tylko dlatego, że nie występują tu komponenty
erotyczne bądź religijne? To prawda, że w przypadku erotyki jesteśmy szczególnie
wyczuleni na pokusę transgresji i w rozmaity sposób tłumaczymy sobie, dlaczego nie
powinniśmy jej ulec. Przede wszystkim przydaliśmy aktywności erotycznej otoczkę
niezgłębionej tajemnicy. Traktujemy ją tak, jakbyśmy jej nie rozumieli, a przez to
przestajemy rozumieć samych siebie. Z jednej strony odnosimy się do niej z szacunkiem, a z drugiej strony mamy jej i sobie za złe, że uchybia naszej godności15.
Nawet wtedy, gdy ktoś ma do niej pełne prawo, i tak czuje się nieswojo. Zwłaszcza
na początku pożycia małżonkowie muszą przełamywać swą wstydliwość. Ich zachowanie mogłoby świadczyć o tym, że robią coś złego, co jest niezgodne z jakąś normą
moralną. Nie da się wykluczyć, że Bataille zasadnie nazywa małżeństwo transgresją
pierwszego stopnia16. Jego zdaniem każdy akt seksualny ma w sobie coś z gwałtu
niezależnie od tego, czy dokonuje się poza małżeństwem, czy w ramach małżeństwa.
Kochanek zbliżający się do swej ukochanej sprawia wrażenie pogańskiego kapłana, który przystępuje do złożenia ofiary z człowieka. Biorąc kobietę w posiadanie,
jakby pozbawia ją intymnego aspektu człowieczeństwa i prowadzi, niczym zwierzę
ofiarne, na rzeź. Naocznie oczywiste jest to w przypadku pierwszego stosunku, przy
którym w krwawy sposób kobieta traci swe dziewictwo. Po tym akcie kobieta jest
w pewnym sensie wyzuta z tego, co jej najbardziej własne, z posiadanej dotąd czystej kobiecości. Skoro tak, to staje się ona, przynajmniej dla siebie samej, nieczysta.
Jeszcze niedawno była oddzielona od świata męskiego, ale nagle „wraz ze wstydem
traci tę solidną barierę”17. Quasi-mityczna granica się rozszczelniła i mężczyzna ma
do kobiety pełny dostęp. Przedtem była niedostępna, a teraz, gdy uległa napaści mężczyzny, otwarła się nie tylko dla (na) niego, ale także dla (na) siebie. Jest to wielce
13
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kłopotliwe moralnie otwarcie, wszak rozgorzały w niej ogromne namiętności, z którymi nie bardzo potrafi sobie radzić. Uruchomiony został mechanizm erotycznego
gwałtu, który ogarnia ją ze wszystkich stron: ze strony mężczyzny-napastnika i ze
strony jej samej-ofiary napaści żądnej bycia taką ofiarą. Właściwie nastał dla niej
czas wszechogarniającego, niemożliwego do odparcia ani nawet do ogarnięcia, bezosobowego gwałtu.
Kluczowe jest tu pierwsze doświadczenie erotyczne skutkujące staniem się kobietą „z krwi i kości”, głównie z krwi. Doświadczenie to związane jest z działaniem największych mocy i właśnie w nim dochodzi do najbardziej spektakularnej
przemocy. Bataille uważa, że defloracja, zwłaszcza pierwsza, zawsze jest przejawem
przemocy. Jest ona także „wykroczeniem przeciwko temu nieokreślonemu zakazowi,
który stawia spółkowanie pod znakiem wstydu”18. Rozpoczęcie współżycia seksualnego okazuje się podobne do otwarcia puszki Pandory. Nikt dokładnie nie wie, jakie
zło zstąpi na kochanków albo jakie rodzaje zła rozleją się po świecie. Zapewne stąd
bierze się bojaźń przed „pierwszym razem” i poszukiwanie swoistego katalizatora
potrafiącego zneutralizować nieprzewidywalne zło. Uosobienie owego katalizatora
musiałoby dysponować wielką mocą poskramiania zła. Dostępu do takiej mocy na
pewno nie ma młodzieniec chcący stać się panem młodym. Brakuje mu doświadczenia erotycznego i – ogólnie – życiowego, a ponadto nie ma jeszcze wystarczająco
dużego autorytetu, by sprostać powadze chwili i stać się faktycznym panem wszystkich działających mocy. W kulturach przedchrześcijańskich, ale i w społecznościach
funkcjonujących na obrzeżach czy w „mieliznach” chrześcijaństwa zadania pierwszej defloracji podejmowały się osoby niepodlegające prawu obowiązującemu zwyczajnych ludzi. Były to osoby predysponowane do dokonywania transgresji – osoby
panujące nad mocami, nad stanowionym prawem i nad podlegającymi im ludźmi.
Zwykle chodziło o pogańskich kapłanów, którzy z racji ciągłego obcowania z bogami mogli też obcować ze świeżo upieczonymi mężatkami, które jeszcze nie „poznały”
swych mężów. Wraz z rozwojem chrześcijaństwa ubywało pogańskich duchownych,
dlatego ich rolę często przejmowali panowie feudalni.
Z uwagi na specyfikę religijności i moralności chrześcijańskiej udział nowego typu
kapłanów w tym przedsięwzięciu był oczywiście wykluczony. Wprawdzie chrześcijańscy duchowni mają dostęp do najwyższych mocy boskich, ale z zasady nie praktykują transgresji. Z czasem zanikła też potrzeba korzystania z pomocy wielkich mężów
opatrznościowych. Pewnie zaistniałe zmiany brały się ze wzrostu wiedzy i ludzkiej
świadomości. Może także przestaliśmy zwracać baczną uwagę na moce przetaczające
się przez sypialnie podczas nocy poślubnej. Po niej zaś – a tak już było we wszystkich
czasach – z wolna pojawia się rutyna z towarzyszącą jej nonszalancją. Transgresja i jej
konsekwencje schodzą na dalszy plan, a na pierwszy plan wysuwa się szara, niemal
18
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beznamiętna codzienność życiowa, ponieważ „przyzwyczajenie przytępia intensywność doznań, a małżeństwo implikuje przyzwyczajenie. Niewinność i brak niebezpieczeństwa, które zapewnia powtarzalność aktu seksualnego (tylko pierwszy raz budzi
lęk), powodują, że jest on bezwartościowy w sensie rozkoszy”19.

Światłocienie skrajnych form erotyzmu
Zazwyczaj sądzi się, że sypialniana rutyna niedająca małżonkom wystarczającego
zadowolenia skłoniła ich do poszukiwania bardziej ekstremalnych doznań i tak oto
wzrosło zainteresowanie orgią seksualną. Bataille uważa jednak, że w orgii, odznaczającej się „gorączką seksualną”, uwidacznia się archaiczny aspekt erotyzmu,
a wraz z nim sakralny aspekt transgresji20. Zatem nie chodzi tu o zwyczajne zwielokrotnienie bodźców erotycznych, ale o dogłębne przeżycie więzi z całym bytem,
również z bytem stwórczym. Skoro tak, to „trzeba odrzucić współczesną interpretację orgii, wedle której ma ona świadczyć o bezwstydzie lub niewielkiej wstydliwości
tych, co się jej oddają”21. Taka ocena byłaby powierzchowna i w istocie zupełnie nietrafna. Nasi przodkowie niewiele różnili się od współczesnych ludzi i także nieobce
im było poczucie wstydu podczas kopulacji. Oczywiście Bataille zdaje sobie sprawę,
że kwestia ta jest bardziej złożona i obecnie nie da się jednoznacznie stwierdzić, co
kiedyś odczuwali uczestnicy rytualnych orgii, dlatego wypowiada się na ten temat
dość ostrożnie:
W każdym razie prymitywna (czy archaiczna) wstydliwość nie zawsze jest mniejsza od naszej. Jest tylko zupełnie inna: znacznie bardziej sformalizowana, nie
przerodziła się w ten sam sposób w podświadomy automatyzm, odczuwana jest
jednak nie mniej żywo, na gruncie wierzeń wyrastających z lęku22.

Kategorycznie nie zgadza się jednak z poglądem, jakoby orgia była jedynie wyrazem erotycznego rozpasania, w praktyce musiała ona bowiem wprowadzać w sferze emocjonalnej człowieka ogromny zamęt, który przyćmiewał zmysłowe doznania.
W ich miejsce pojawiały się za to doznania zupełnie innego rodzaju, przenoszące
człowieka w wyższy wymiar istnienia. Doznania erotyczne przyjmowały więc postać
religijnych uniesień, w trakcie których objawiała się jakaś święta prawda. Kulminacja owych doznań to istna eksplozja mocy pochodzącej z boskiego świata.
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Przywykli do chrześcijańskiego sposobu wartościowania wszystkiego, co dzieje
się w naszej sferze zmysłowej, niechętnie przyjmujemy powyższe wyjaśnienia. Za
Friedrichem Nietzschem można by powiedzieć, że potrzeba nam kolejnego przewartościowania wartości, które pozwoliłoby ponownie odkryć, czym jest życie – również życie religijne. Nie będziemy jednak przeprowadzać takiego przewartościowania, ponieważ powinno nam wystarczyć odwołanie się do genealogii transgresji. Wedle Bataille’a w kulturach pierwotnych transgresja została wywiedziona z zakazów,
które można, a nawet trzeba czasowo zawieszać, o ile ma się intencję utrzymania
w mocy granicy zakazu jako takiego. Okazjonalne przekraczanie ustalonej granicy
pozwalało docierać do sacrum i dlatego było wyrazem pobożności, a nie jej braku. Z chwilą, gdy chrześcijaństwo zabsolutyzowało zakaz, nie mogło być już mowy
o jakimkolwiek dopuszczalnym przekraczaniu granicy. Droga do sacrum z wykorzystaniem seksualnych doznań została zamknięta, co dla poganina było szokiem, gdyż
zgodnie z jego przekonaniami „sacrum i to, co zakazane, tworzą jedno”, a „dostęp
do sacrum jest dany w gwałcie wykroczenia”23. Bataille uważa, że chrześcijaństwo
wprowadziło jeszcze pewien paradoks, który musiał zupełnie zdezorientować poganina. Otóż nastąpił podział sacrum na dwie sfery: dobrą (czystą) i złą (nieczystą).
Pierwsza z tych sfer stała się domeną Boga, zaś druga – Szatana. Patrząc z tego
punktu widzenia, jest to zaiste dziwna i konfudująca sytuacja: „Sacrum nieczyste
znalazło się w świecie świeckim. W świętym świecie chrześcijaństwa nie mogło się
ostać nic, co by miało wyraźny charakter grzechu, transgresji. Diabeł – anioł lub
bóstwo transgresji (nieposłuszeństwa i buntu) – został wygnany z boskiego świata”24.
Zapewne zdumiony tym faktem poganin powiedziałby, że niezwykle ważna część
sacrum została przeniesiona do obszaru profanum, czyli – innymi słowy – została
sprofanowana.
Podobnie jak rytualna orgia, tak i sakralna prostytucja była kiedyś formą transgresji. Bataille mówi nawet o konsekracji transgresji, przypisując pracującym w świątyniach prostytutkom podobne funkcje do tych, jakie mieli kapłani. W ścisłym sensie
prostytutki poświęcały się ustawicznemu gwałceniu zakazu i z tej racji zasługiwały
na największy szacunek. Ponieważ miały bezpośredni dostęp do sfery sacrum, uchodziły za tak samo święte jak kapłani25. W tym kontekście problem wstydliwości staje
się nad wyraz subtelny. Aby się o tym przekonać, warto przytoczyć dłuższy passus
z rozprawy Bataille’a:
Wydaje się, że prostytucja religijna, jeśli ją porównać z nowoczesną, nie znała
wstydu. Ale różnica jest dwuznaczna. Czy nie dlatego kurtyzana ze świątyni unik-
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nęła poniżenia naszej ulicznicy, że miała jeśli nie poczucie wstydu, to zachowanie świadczące o zawstydzeniu? Współczesna prostytutka chlubi się swoją hańbą,
cynicznie się w niej tarza. Obcy jej jest lęk, bez którego nie ma poczucia wstydu.
Kurtyzana zachowywała się powściągliwie, nie była pogardzana i mało się różniła od innych kobiet. Wstyd z czasem musiał osłabnąć, lecz zachowana została
zasada pierwszego razu, kiedy kobieta boi się oddać, a mężczyzna wymaga od
niej reakcji ucieczki. W orgii zespolenie i szał zespolenia znosiły wstyd. Powracał on w akcie skonsumowania małżeństwa, lecz zanikał później wskutek przyzwyczajenia. W prostytucji sakralnej wstyd mógł się stać rytualny i być znakiem
transgresji. Mężczyzna zwykle nie czuje po sobie, że prawo zostało podeptane,
i od kobiety oczekuje zawstydzenia, choćby udawanego, bez czego nie miałby
świadomości wykroczenia. Okazując wstyd, udawany lub nie, kobieta godzi się
z zakazem, który stanowi o jej człowieczeństwie. Kryzysowa chwila minęła, ale
trzeba zaznaczyć wstydem, że zakaz nie został zapomniany, że wykroczenie ma
miejsce mimo zakazu, ze świadomością zakazu. Tylko w pospolitym nierządzie
wstyd ginie zupełnie26.

Jak widać, nie należy łączyć prostytucji sakralnej z prostytucją zarobkową i oceniać pierwszej z nich przez pryzmat drugiej, obie bowiem diametralnie się od siebie
różnią, z czego dość trudno dzisiaj zdać sobie sprawę, ponieważ w naszym kręgu
kulturowym „posługa” prostytucji sakralnej straciła rację bytu już bardzo dawno
temu. Może łatwiej jest to pojąć osobom obeznanym z kulturą Indii, która wręcz
przesiąknięta jest erotyzmem – również sakralnym. W hinduskich świątyniach oglądamy rzeźbione w kamieniu i tak oto jakby unieśmiertelnione posągi osób z wielkim
namaszczeniem oddających się rytualnemu nierządowi. Duchowy klimat towarzyszący tym scenom nie ma w sobie nic obscenicznego. Wręcz przeciwnie, naszą uwagę przykuwa nie tyle erotyzm, ile raczej świętość czy boskość emanująca z posągów.
Właśnie owa świętość do tego stopnia góruje nad stricte zmysłowymi wrażeniami,
że nikt nie czuje się zgorszony, ba, zwykle czujemy się wyniesieni ponad zwyczajny
świat prozaicznych doznań i zaczynamy obcować z rzeczywistością wyższego rzędu
znamionującą jakąś odmianę sacrum. Jeżeli nawet, formalnie rzecz biorąc, mamy tu
do czynienia ze zwykłą sprośnością, to jest ona tak głęboko ukryta i zawoalowana, że
prawie jej nie dostrzegamy. Tego typu doświadczenie musi nam uświadomić fakt, że
onegdaj również w naszej kulturze sakralna prostytucja była czymś wzniosłym i że
przy właściwym pojmowaniu problemu erotyzmu „poczucie świętości górowało nad
wstydem”27. W zestawieniu z nią obraz współczesnej prostytucji zarobkowej przema-
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wia do nas zupełnie inaczej: „Ulicznica znajduje się na samym dnie upodlenia. […]
Nawet jeśli nie czuje wstydu, ma świadomość, że żyje jak świnia”28.
W naszych czasach niestosowność prostytucji podkreślana jest często wulgarnym
nazewnictwem organów płciowych. Taka praktyka nigdy nie miała nic wspólnego
z transgresją, za to z całą bezwzględnością obnażała żenujące prostactwo osób posługujących się erotycznymi wulgaryzmami. Z praktyką tą można się było spotkać
poza świątynią, ale nigdy w jej obrębie, gdyż w świątyni uchodziła za niedopuszczalną. Tam byłaby, najzwyczajniej w świecie, zupełnie nie na miejscu: „Nazywanie ich
w sposób bezwstydny nie jest transgresją, ale świadczy o zobojętnieniu, które stawia
znak równości między profanum i sacrum”29.
W tym kontekście warto postawić pytanie o wartość zwulgaryzowanego i na
wiele innych sposobów bulwersującego erotyzmu ufundowanego na poglądach Donatiena Alphonse’a François de Sade’a. Znawca twórczości słynnego nowożytnego
libertyna stwierdza:
Eksploracja przez Markiza wątków ekscesywności: erotyzmu, rozkoszy, bólu,
przemocy, śmierci, transgresji w ich stałej korelacji („mnie stawał, kiedy kradłem,
zabijałem, podpalałem” […]) w perspektywie nadmiaru, zatraty i wydatkowania,
jawi się w istocie jako wyprawa w region sacrum. A w jej trakcie Sade odkrywa,
że przemoc nie jest wyłącznie zewnętrznym żywiołem mniej czy bardziej bliskiej
człowiekowi przestrzeni sacrum, lecz jest zapomnianą cząstką jego samego, „częścią przeklętą”: immanentną – a zatem ekskludującą wszelką transcendencję –
ekscesywną boskością, z jakiej się wywodzimy i która, choć stłumiona, to jednak
stale w nas tkwi, urągając wymogom czystej racjonalności30.

Mimo wielkiej sympatii, jaką darzę Bogdana Banasiaka, który jest człowiekiem
niebywale kulturalnym, a może nawet swoiście (postmodernistycznie) religijnym,
nie zgadzam się z przedstawionym przez niego rozumieniem sacrum. Dla mnie świat
seksualnych obsesji sadomasochistycznych Markiza to profanum par excellence.
Z pewną dozą zdumienia po raz kolejny konstatuję, że podzielam stanowisko Bataille’a, zgodnie z którym poglądy Sade’a są niszczącą formą erotyzmu31. Rzekomy
„człowiek suwerenny” Sade’a to w istocie człowiek spętany własnymi namiętnościami, które nie znajdując godziwego ujścia, stają się źródłem totalnej destrukcji zarówno tego, co święte, jak i tego, co ludzkie. W rezultacie literacka wizja Markiza po pro-
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stu brzydzi i odstręcza. Skąd w ogóle wzięło się to pełne wulgaryzmów i okrucieństwa
okropieństwo? Niewątpliwie do jego powstania przyczyniła się wybujała wyobraźnia
w sprawach erotyki „zrepresjonowana” długim pobytem w więzieniu, gdzie Sade był
zdany na samotność i czcze rozmyślania. Tam stał się wielkim oszustem32 z irytującą
fanfaronadą negującym wartości ważne dla porządnych ludzi czy wręcz negującym
wartość takich właśnie ludzi33. Różni się on od zwykłych prowokatorów tym, że jego
oceny i roszczenia są absurdalne. Zwykle prowokacja stosowana jest wobec osób jakoś zagubionych czy zakłamanych, by nimi wstrząsnąć i ułatwić przejrzenie na oczy.
Tutaj jednak ów zabieg nie ma najmniejszego sensu, ponieważ role jakby się odwracają i właśnie Sade jest tym, kim trzeba by mocno wstrząsnąć, podczas gdy inni myślą
i żyją całkiem normalnie, z pełną świadomością tego, jak powinno się żyć. Bataille bardzo trafnie odnosi się do „fenomenu” Markiza: „W swoich niekończących się
książkach Sade głosił wartości nie do przyjęcia: życie to, według niego, poszukiwanie
rozkoszy, a rozkosz jest proporcjonalna do niszczenia życia. Innymi słowy, życie osiąga najwyższą wartość w monstrualnym zanegowaniu własnej zasady”34.
Normalny człowiek może jedynie ze zdumieniem przyglądać się irracjonalnym
poczynaniom Markiza, ponieważ nic z tego, co napisał ten do cna zdemoralizowany
osobnik, go nie dotyczy. W żadnym razie nie ma on ochoty stać się „człowiekiem
suwerennym”. Co więcej, „sama myśl o nim nie zakłócała nigdy dłużej niż przez
mgnienie [oka – przyp. H.B.] snu sprawiedliwego”35. Wedle opinii Bataille’a, która
brzmi bardzo przekonująco, Sade oczekiwał, iż ludzie oburzą się na jego słowa i zaczną protestować przeciwko tak groteskowo wystylizowanej niemoralności. Gdyby
Bataille rzeczywiście miał rację, to – zgodnie z jego słowami – „ci, którzy widzieli
w markizie de Sade nikczemnika, lepiej zrozumieli jego intencje niż dzisiejsi wielbiciele”36. Owi wielbiciele powinni się więc zawstydzić i odstąpić od admirowania
Markiza. Taki gest dezaprobaty byłby ze wszech miar zasadny i powszechnie oczekiwany.
Tym, co choć trochę usprawiedliwia wielkie oszustwo Sade’a, jest kryjąca się
w zmysłach – a na nich przecież Markiz zbudował swój obraz świata – naturalna
skłonność do oszukiwania. Obszar zmysłowości jest po brzegi wypełniony kpiną
i oszustwem, które bez przerwy płatają nam figle, dezorganizując z trudem uporządkowaną rzeczywistość. Nie da się ukryć, że w gruncie rzeczy my sami jesteśmy
zarówno autorami, jak i ofiarami tej toczącej się w nas gry namiętności37. Czasem
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nawet trudno oddzielić to, co się bierze ze zmysłowych namiętności, od tego, co
jedynie się do nich upodabnia. Zwykle w tym kontekście wskazuje się na barokową rzeźbę Giovanniego Lorenza Berniniego Ekstaza świętej Teresy, w której można
zobaczyć albo kulminację doznań seksualnych, albo niebywale wzniosłe doznania
czysto duchowe. Ku pierwszemu odczytaniu owego dzieła skłania zresztą w jakieś
mierze wypowiedź samej Teresy z Ávila. Święta bowiem – retrospektywnie odnosząc się w Księdze mojego życia do swej mistycznej wizji – nie ukrywa, że jej przeżycie miało również zmysłowy charakter. Po zstąpieniu na nią Serafina coś przeszywało ją dogłębnie, sprawiając wielki ból targający wnętrznościami, tak że zaczęła
jęczeć, po czym opanowała ją niesłychana słodycz. Dla tej słodyczy gotowa była
doświadczać bólu bez końca38. Wprawdzie święta Teresa stwierdziła, że była to najsłodsza pieszczota sprawiona jej duszy przez Boga, ale czy doznania cielesne nie
manifestują się właśnie w sferze duchowej? Oczywiście nie należy zapominać, że
ekstatyczne dzieło Berniniego jest przede wszystkim artystyczną ekspresją, która nie
musi wiernie odzwierciedlać zaistniałych faktów. Moglibyśmy uznać tę intrygującą
rzeźbę z białego marmuru za wyraz pewnej niestosowności (choć dla mnie znacznie
bardziej niestosowny artystycznie jest infantylny aniołek uśmiechający się do Teresy) oburzającej człowieka religijnego, ale pewnie będzie lepiej, gdy przyjmiemy, że
Berniniemu chodziło jedynie o pokazanie intensywności przeżywanej chwili. Zamiast więc, dajmy na to, uwieczniać wizerunek świętej zasypiającej na modlitwie,
artysta ten postanowił odwołać się do innego rodzaju doświadczeń i unaocznił nam
eksplozyjny i dlatego niemal ekscesywny – w stosunku do zrównoważonej, chłodnej
religijności – charakter doznania mistycznego.
Bataille także nawiązuje do znanego dzieła Berniniego, ale od razu zastrzega, że
jego intencją na pewno nie jest utożsamienie ekstazy mistycznej z seksualną (z orgazmem): „Jestem jak najdalszy od seksualnej interpretacji życia mistycznego”39. Opowiada się on za zewnętrznym podobieństwem obu ekstaz, które bierze się stąd, że
w obu przypadkach dochodzą do głosu doznania skrajnie intensywne. Jego zdaniem
erotyzm (seksualny) i świętość (religijna) niezmiennie zachowują swą odmienność,
ponieważ ekstaza mistyczna pojawia się we wnętrzu świadomości, „bez rzeczywistego i rozmyślnego udziału ciała”40. Niemniej Bataille wspomina również o „jakiejś
odpowiedniości i wymienności”41 w relacji erotyzmu ze świętością, co dałoby się
wyjaśnić tym, że zmysłowość może przecież w nierozmyślny sposób wpływać na
przeżycia religijno-duchowe. Skoro człowiek jest psychofizyczną jednością lub na-
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wet psycho-fizyczno-duchową jednością, jak zauważył odkrywca nerwicy noogennej
i twórca logoterapii Viktor Emil Frankl, to erotyzm „rozlewa się” we wszystkich
sferach doznań, tyle że w każdej z nich znaczy coś zupełnie innego. Odważyłbym
się dodać, że erotyzmu nie należy redukować do doznań manifestujących się w którejś ze sfer człowieczeństwa, ale być może wiele doznań pojawiających się w tych
sferach dałoby się zredukować do źródłowego erotyzmu będącego swoistą siłą napędową człowieka, która pozwala mu uporać się z inercją bezładnej materii w świecie,
a także z inercją odnajdywaną w nim samym – inercją utrudniającą rozwój i wzrastanie ku wyższym formom życia duchowego i religijnego.

(Trans)kulturowe uwarunkowania erotyzmu
Niesforna myśl o zdrowej i niezbędnie nam potrzebnej sile erosa zrodziła się we
mnie w trakcie lektury bardzo interesującej książki o problematyce erotycznej autorstwa Ewy i Tomasza Drewniaków. Przedstawiona w niej została rywalizacja między
męskim a kobiecym aspektem erosa, czyli – w konsekwencji – między macierzyństwem a ojcostwem, przy czym pojęcia te stosowane są bardzo szeroko, z uwzględnieniem swoistości spraw jakoś objętych wpływem greckiego boga miłości i Boga
objawiającego swą miłość do wszelkiego stworzenia. Już w punkcie wyjścia okazuje
się, że erotyzm jest jakby fenomenem pierwszym, niedającym się ująć w jeszcze
prostsze pojęcia ani tym bardziej zamknąć w ramach tego, co na pozór oczywiste,
to znaczy w ramach tego, co seksualne. Interdyscyplinarne badania nad erotyzmem
poprowadziły Drewniaków drogą wiodącą od religijnych (mitycznych) początków,
które – jeśli mogę sobie na to pozwolić – skojarzyłbym z opisaną już przeze mnie
sytuacją pierwszych ludzi w raju, u których grzech pierworodny wytworzył uczucie
nieprzyjaźni i, paradoksalnie, zaowocował (sic!) niekończącą się walką płci, aż po
współczesność XXI-wiecznych ludzi wiary usiłujących na nowo odczytać ewangelijny „imperatyw kategoryczny” nakazujący im miłować Boga i bliźniego (z) taką
mocą, (z) jaką sami zostali umiłowani przez transcendentnego dawcę miłości. Przygotowując czytelnika na zmierzenie się z otchłanną (w dobrym tego słowa znaczeniu) rzeczywistością erosa ujętego w męsko-kobiece kategorie, Drewniakowie wyjaśniają:
W poniższych analizach przyjęto założenie, które głosi, iż wzajemne powiązanie
i opozycja tego, co męskie (ojcowskie), i tego, co kobiece (macierzyńskie), leży
u podstaw kultury i przejawia się zarówno w sferze instytucji, zwyczajów, organizacji życia mężczyzny i kobiety, jak i w postaci „uniwersum symbolicznego” –
mitów, tekstów literackich i filozoficznych42.
42

T. Drewniak, E. Smolka-Drewniak, Normatywny wymiar kultury. Eros, polityka i figury ojcostwa, Nysa 2015, s. 24.
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Trudno byłoby jeszcze dokładniej i jednocześnie jeszcze dogłębniej penetrować
obszar życiodajnego i kulturotwórczego erotyzmu. W tak zakrojonych badaniach
musi ujawnić się to, co istotne dla erotyzmu. Przy tej okazji poruszona też zostaje kwestia wstydu, która w kulturze greckiej zdaje się odgrywać niebagatelną rolę,
skoro już Homer opisywał w Iliadzie „kulturę wstydu”43. Ze względów formalnych
i zapewne również dla efektywnego zobrazowania antagonistycznych mocy erosa
narracja opowieści Drewniaków budowana jest na fundamencie poglądów przedstawionych przez dwóch myślicieli reprezentujących niby oddzielne, ale jednak dopełniające się kultury – przez greckiego dramaturga Eurypidesa oraz szwajcarskiego
prawnika i kulturoznawcę Johanna Jakoba Bachofena. W dziedzinie refleksji nad
erotyzmem jesteśmy spadkobiercami idei ukazanych w starożytności przez Eurypidesa i współcześnie (ściśle biorąc, w XIX w.) przez Bachofena, a przynajmniej
właśnie te idee są konstytutywne dla naszego obecnego rozumienia erosa.
W przesyconej erotyzmem twórczości Eurypidesa dominują tematy poniekąd doskonale znane również w naszych czasach. Mówi on o różnego rodzaju dewiacyjnych
związkach i zachowaniach, których podłożem jest niewłaściwie wykorzystana moc
erosa. Eurypides nie fascynuje się tymi nieprawidłowościami. Wręcz przeciwnie, jest
on wrażliwym twórcą, który usiłuje przywrócić prawidłowe relacje w rodzinie (oikos)
i w państwie (polis): „naruszenie porządku wyraża u niego «kryzys sensu» i związane jest każdorazowo z dążeniem do rekonstrukcji owego sensu poprzez zintegrowanie mitu i logosu, tradycyjnej obyczajowości i etyki, namiętności i rozumu, oikosu
i polis”44. W tym celu porównuje on najbardziej znaczące wówczas miasta-państwa:
Ateny oraz Spartę i z niepokojem patrzy na przenikanie niemoralnego jego zdaniem
erotyzmu spartańskiego do obyczajowości ateńskiej. Skrótowo rzecz ujmując, Sparta
jest społecznością, w której dominuje kobiecość (macierzyństwo). Wbrew pozorom
nie jest to kobiecość łagodna, przepojona troską o przyszłe pokolenia, ale kobiecość
wyuzdana, której wyrazistym symbolem staje się Helena Trojańska – niemal „bogini
orgiastyczna” będąca przyczyną wielkiego zła rozprzestrzeniającego się w świecie
męskim. Jej przeciwieństwem jest Elektra, kobieta „nieznająca łoża”, która doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że właściwie jeszcze nie jest kobietą: „Wstydzę się
kobiet, bo jestem dziewicą”45. W Sparcie dziewictwo, jak też pasywna postawa kobiet wobec mężczyzn zasługuje na naganę. Inaczej ocenia tę sytuację Elektra i rzecz
jasna Eurypides, dla którego naganna jest zamiana ról i uległość mężczyzn wobec
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Ibidem, s. 61.
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Ibidem, s. 21.
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Eurypides, Elektra, tłum. J. Łanowski, w: idem, Tragedie, t. III: Dzieci Heraklesa, Błagalnice,
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kobiet: „A przecież to wstyd, kiedy domem rządzi kobieta, a nie mężczyzna”46. Jego
zdaniem nadmierna swoboda obyczajowa spartańskich kobiet skutkuje osłabieniem
władzy mężczyzn nad kobietami, władzy mężczyzn nad nimi samymi i w końcu także władzy mężczyzn nad sprawami społeczno-politycznymi.
Tak oto Sparta i podążające jej śladem Ateny niebezpiecznie dryfują ku destrukcyjnemu żniwu śmierci i doszczętnej zagładzie ówczesnego świata47. Chcąc go ratować, Eurypides formułuje nową etykę erotyczną, której rdzeniem – jak piszą Drewniakowie – jest „dekalog” określający pryncypialne wartości Greków:
Po pierwsze, właściwym obszarem realizacji erosa jest monogamiczne małżeństwo. Po drugie, wspólnota „łoża” oznacza wzajemną wierność małżonków. Po
trzecie, jest to nie tylko związek ciał, lecz także związek „serc”, wzajemnych namiętności. Po czwarte, małżeństwo nie powinno wiązać z sobą osób należących
do odmiennych kręgów kulturowych (np. Medea i Jazon). Po piąte, nie może ono
łączyć krewnych – rodziców z dziećmi, braci z siostrami. Po szóste, męża i żonę
nie może dzielić duża różnica wieku (ani temperamentu erotycznego). Po siódme,
żadne z nich nie powinno być we wcześniejszych związkach ani mieć ślubnego
czy nieślubnego potomstwa. Po ósme, cielesność małżeńska znajduje spełnienie
w rodzicielstwie. Po dziewiąte, to cnoty małżeńskie niosą z sobą większą gwarancję trwałości związku, aniżeli intensywne pożądanie czy namiętności. I wreszcie,
o ile mężczyźnie do właściwego funkcjonowania w małżeństwie wystarczają cnoty polityczne (zakładamy, iż wierność jest implikowana przez umiarkowanie i panowanie nad sobą), to dobrą małżonkę opisuje następujący katalog cnót – skromność, poświęcenie, łagodność, posłuszeństwo, powściągliwość48.

Paradoksalnie, Eurypidesowy „dekalog” zaczął być wcielany w życie znacznie
później, bo dopiero w czasach chrześcijańskich, gdy opozycja Sparta–Ateny została
zastąpiona przez nowszą i bardziej aktualną opozycję Ateny–Rzym49. Patrząc z tej
zaktualizowanej perspektywy, Ateny (pozostające pod przemożnym wpływem Sparty) są jeszcze dzieciństwem w rozwoju ducha, w którym wszechobecny kult Dionizosa50 bardzo powoli ustępuje pola kultowi Apolla. Pierwszy z nich, być może za
sprawą fallicznego boga życia i towarzyszących mu wyuzdanych menad, jest wyrazicielem macierzyństwa, podczas gdy drugi symbolizuje ojcostwo, i to ojcostwo coraz bardziej oddzielające się od czynników materialnych (cielesnych) i przyjmujące
formę duchową. Wedle Bachofena ściśle pojęte ojcostwo duchowe wytworzyło się
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dopiero w chrześcijańskim Rzymie, gdy Ojciec zaczął wypowiadać się poprzez Syna
i wraz z Synem, aczkolwiek jeszcze w pogańskich Atenach dostrzega on podobną
parę w osobach Apolla i Ijona, który także działa w imieniu swego ojca, a nawet
zastępuje go51. Dlatego też myśliciel ten przeprowadza reinterpretację pogańskiego mitu religijnego, posługując się chrześcijańskimi kategoriami religijnymi. Jego
Apollo staje się protoplastą Jezusa Chrystusa czy wręcz pogańską ikoną Zbawiciela.
W wykładni Bachofena seksualna relacja między mężczyzną a kobietą zamienia
się w zupełnie nieseksualną relację między dwoma mężczyznami: ojcem a synem.
Kobieta (matka) zostaje wyrugowana z obszaru działania (s)twórczych mocy i traci
na znaczeniu. O ile na początku była niezbędnym symbolem płodności, o tyle później,
po przeinterpretowaniu znaczenia tego pojęcia, swoiste płodzenie w duchu zostało
przypisane mężczyźnie. Oczywiście powyższa symbolika płodzenia duchowego jest
nam dobrze znana z czasów greckich, głównie za sprawą Sokratesa uosabiającego
męską „akuszerkę” pomagającą mężczyznom rodzić mądrość na podobnej zasadzie,
jak kobieta rodzi dziecko. Jednak Bachofen chce jeszcze silniej podkreślić to, iż istota płodzenia znajduje się poza cielesnością i jakąkolwiek materią. Jej właściwym
miejscem jej nadprzyrodzoność, czyli sfera transcendencji, o czym Platon miał jeszcze dość niejasne wyobrażenie. Doskonałym uosobieniem pierwszego „płodziciela”
staje się transcendentny Mężczyzna, ponieważ wszystko zaczyna się od mężczyzny,
a nie od kobiety: „Ojciec – podkreśla Bachofen – jest zawsze początkiem; pierwszy
ojciec pierwszym początkiem, kobieta zawsze końcem”52.
Bachofen – solidaryzując się w tej sprawie z Eurypidesem – uważa, że nadmierne
roszczenia kobiet, generowane cielesnym erotyzmem i wolą macierzyństwa, dezorganizują porządek w świecie i tak oto prowadzą świat do zguby: „Zasadą, na której
opiera się matriarchat (das Mutterrecht), jest dualizm, w którym śmierć panuje nad
życiem, tak jak kobieta nad mężczyzną”53. Autor dzieła zatytułowanego Matriarchat
i gorący zwolennik patriarchatu sytuuje kobiecość tam, gdzie działają ciemne moce
sprawcze, gdzie zmysłowa cielesność chyba jest spętana przez jakiegoś złego ducha.
W odróżnieniu od kobiecości, męskość jawi się w poświacie wiecznej prawdy i wyraża czyste dobro. Z tej racji kobiecość ma charakter chtoniczny, a męskość – solarny. Dopiero tego rodzaju męskość (ojcostwo) potrafi ustanowić porządek w świecie
i nadać sens ludzkim czynom. Co więcej, w tej apologii duchowego ojcostwa Bachofen dochodzi aż do pochwały celibatu54, ponieważ płodzenie w duchu obywa się bez
moralnie i ontycznie niepewnej zmysłowości. Owoce tego płodzenia są nieśmier-
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telne, podczas gdy płodzenie w ciele oferowało jedynie życie ograniczone śmiercią – życie, które musiało być wielokrotnie odnawiane (powtarzane), by dać iluzję
panowania nad koniecznością (cielesnego) umierania. Drewniakowie, nawiązując do
poglądów kardynała Josepha Ratzingera i doktrynalnych treści zawartych w Katechizmie Kościoła Katolickiego, dopowiadają za Bachofenem:
Chrześcijańska relacja pomiędzy Ojcem i Synem jest relacją miłości, a nie relacją
płciowości, quasi-prokreacji. Idzie w niej nie o ojcostwo falliczne (prymat ojcostwa fallicznego), lecz o ojcostwo duchowe (w Duchu). Nie jest też relacją władzy,
dominacji nad całością bytu. […] Tego, czym jest ojcostwo, człowiek uczy się od
Syna, od jego dawania samego siebie człowiekowi. Boska miara ojcostwa oznacza bycie w całości dla tego, co inne, wprowadzenie tego, co inne, w horyzont
relacji osobowej. Bóg daje Wszystko, gdyż daje Syna i jest Wszystkim w tym
dawaniu, albowiem nie pozostawia niczego dla samego siebie55.

Nie da się ukryć, że Bachofen wywyższył ojcostwo duchowe kosztem macierzyństwa cielesnego. Można by nawet powiedzieć, że poniżył to ostatnie, czym ostatecznie przypieczętował swe antyfeministyczne przekonania. Trzeba jednak zauważyć, że patrzył on nieprzychylnym okiem nie tylko na kobiety, ale także na Kościół
katolicki, który jawił mu się jako sfeminizowany wskutek nadmiernie rozwiniętego
w nim kultu maryjnego. Ale czy właśnie takie zrównoważenie napięć między tym,
co męskie, a tym, co kobiece – abstrahując od specyfiki religijności katolickiej – nie
jest właściwą odpowiedzią na odwieczny problem walki płci? Pewnie to pytanie jest
trochę przerysowane, niemniej wiadomo, iż dążąc do uzdrowienia relacji między
mężczyzną (męskością, ojcostwem) a kobietą (kobiecością, macierzyństwem), trzeba zadbać o należyte proporcje między tym, co męskie, a tym, co kobiece.
Zaryzykuję twierdzenie, że grecka religijność dzięki swemu otwarciu na szeroko
pojętą boskość oferuje jeszcze głębsze rozumienie macierzyństwa niż to, o którym
mówili Eurypides i Bachofen. W ramach kultu dionizyjskiego, zwykle mającego falliczny i orgiastyczny charakter, oddawano też cześć Demeter (Matce) i Persefonie
(Córce). Relacja między Matką a Córką wykazuje zaskakująco duże podobieństwo
do chrześcijańskiej relacji między Ojcem a Synem. Jest ona wolna od komponentów
cielesnych (seksualnych) i zbudowana na bezgranicznej, czystej miłości prowadzącej do życia wiecznego i niekończącego się szczęścia56. Eleusis, mimo że reprezentuje świat chtoniczny57, w gruncie rzeczy wydobywa na światło dzienne wartości
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typowe dla świata solarnego, a nawet nadprzyrodzonego i transcendentnego. Karl
Kerényi traktuje misteria eleuzyjskie jako szczytowe osiągnięcie greckiej myśli religijnej: „Prawdziwymi misteriami, tymi, które przekazywały największą tajemnicę,
były eleuzyjskie”58. W podobnym duchu wypowiada się na ich temat Gerardus van
der Leeuw, wskazując na to, że towarzyszyła im niebywała aura świętości, rytualnej
ascezy i czystości: „Jakkolwiek misteria cechowała ogromna tolerancja, to jednak
Neron nie ośmielił się wziąć udziału w obrządkach w Eleusis. Nieczyści nie mogli
być wtajemniczeni. Dlatego Celsus w polemice z chrześcijaństwem stwierdzał z goryczą, że przyciąga ono grzeszników do swych teletai”59.
Kerényi trafnie zauważa, że dla Greka życie bez misteriów eleuzyjskich byłoby
trudne do zniesienia60. Oczywiście nie chodzi tylko o zwyczajne przywiązanie do
kultywowania religijnej tradycji. Eleusis wiąże się z Elysion, czyli królestwem błogosławionych61, które jest odpowiednikiem judeochrześcijańskiego raju. Jest to miejsce, w którym człowiek pozostaje wolny od przeróżnych trosk i wiedzie szczęśliwy
żywot wespół z bogami lub z Bogiem. Jest to też miejsce, w którym nie doświadcza
on poczucia wstydu, o ile przestrzega ustalonych norm. Warto wspomnieć, że symbolika misteriów eleuzyjskich i chrześcijańskich jest w ważnym punkcie zbieżna.
Uczestnik ceremonii w Eleusis, tak samo jak chrześcijanin biorący udział w liturgii
poranka Niedzieli Wielkanocnej, widział w ogniu symbol nie tylko oczyszczenia, ale
również nieśmiertelności. Tu i tam nadzieja na życie wieczne wyrażana jest też za pomocą symboliki zboża. W Eleusis było ono darem Demeter, a w chrześcijaństwie jest
w pewnym sensie darem Jezusa Chrystusa, wszak On swym przykładem pokazał, że
ziarno musi wpierw wpaść w ziemię i obumrzeć, aby przynieść obfity plon62. Gdyby
więc w IV wieku naszej ery cesarz Walentynian I nie zakazał odprawiania nocnych
misteriów, w tym między innymi sprawowanych corocznie przez około dwa tysiące
lat misteriów eleuzyjskich, a następnie cesarz Teodozjusz I Wielki nie zakazał wyznawania innych religii niż chrześcijaństwo, to może do dzisiaj Grecy i chrześcijanie
w podobnym duchu sprawowaliby swe liturgie, dziękując Najwyższej Istocie – nieważne jakiej płci – za dar życia wiecznego. W sumie byłaby to pobożność komplementarna, kobieco-męska, znosząca feminizmy, antyfeminizmy, dżenderyzmy i inne
zatrważające „-izmy”. Zatem chyba powinniśmy się wstydzić za cesarzy, którzy
mocą swej władzy nietransgresywnie pogwałcili religijność pobożnych Greków, ale
jest to już inny rodzaj wstydu, niemający nic wspólnego z erotyzmem.
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THE EMBARRASSING PROBLEM OF EROTICISM
Summary
Usually we are ashamed to touch the issue of eroticism, although it is a quite natural one
and, in fact, very close to us. It seems that roots of this shyness date back to the biblical
paradise and to the original sin committed by the first people. Since the exile from paradise the erotic sphere is a kind of taboo that we are afraid to invade. Bataille measures
wits with this problem very courageously, showing that eroticism played a key role in
the pagan religions. With a help of eroticism it was possible to make a transgression
(exceed ban), reach sacrum and thereby fully experience the existence. Then Christianity
distanced to eroticism and, paradoxically, by associating it with unclean sacrum, permanently closed it within the limits of profanum. Eroticism is however a powerful force
with multiple effects, which should not be reduced to a purely sexual experience. Also
in Christianity love for God reveals his ecstatic capacity, which can be seen even on the
example of the mystical visions of Saint Teresa of Ávila. Looking from this perspective,
the positive qualities of a pagan religious eroticism can be better understood and valued.
Especially eleusinian mysteries that are associated with a cult of the goddess Demeter
seem to be spiritually close to the Christian cults. Whereas in the first case we have
a profund love of Mother and Daughter, in the other one a love of Father and Son. The
two religions have similar characteristics of a care for moral purity and for a faith in the
eternal life. Therefore, in some aspects, they complement each other. Also the similarity
of religious symbols that are present in both religions is surprising.
Keywords: eros, eroticism, transgression, sacrum, profanum, Bataille, Kerényi, Eleusis
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Marksizm i Socjalizm w XXI wieku
2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa
w Uniwersytecie Wuhan w Chinach

Dyskusja naukowa o marksizmie i socjalizmie w Chinach
21–22 listopada 2015 roku odbyła się w Uniwersytecie Wuhan w Chinach (prowincja Hubei) Międzynarodowa Konferencja (Sympozjum) uczonych chińskich i zagranicznych na temat „Marksizm i Socjalizm w XXI wieku”, która była przedmiotową kontynuacją podobnej konferencji sprzed dwóch lat. Zgromadziła ponad 120
uczestników z najważniejszych ośrodków naukowych Chin, między innymi Pekinu,
Szanghaju, Nankinu, Kantonu, Chengdu, Chongqing, Wuhanu, oraz uczonych zagranicznych, w tym z Niemiec, Belgii, Stanów Zjednoczonych, Australii, Wielkiej
Brytanii, Japonii, Indii, Wietnamu i niżej podpisanego z Polski. Podobne konferencje
odbywały się także w innych wielkich ośrodkach naukowych Chin, między innymi
w Pekinie. Uczeni chińscy, głównie marksiści, spotykają się i dyskutują o ważnych
sprawach wewnętrznych i międzynarodowych co roku, a co dwa lata mają miejsce
międzynarodowe konferencje z udziałem gości zagranicznych1.
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School of Marxism, Wuhan University, November 21–22, 2015, Wuhan, China, s. 1–395 formatu a4; t. II (Proceeding II), s. 396–676.
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Podstawowym celem tych konferencji jest analiza ważnych problemów gospodarczych, społecznych, politycznych, ideologicznych i międzynarodowych dynamicznie rozwijającej się Chińskiej Republiki Ludowej, wymiana poglądów, krytyka i formułowanie wniosków dotyczących życia ekonomicznego, politycznego i na
arenie międzynarodowej. Konferencje te pełnią ważną rolę w wyjaśnianiu polityki
KPCh i rządu ChRL, a formułowane wnioski mogą stanowić swoiste ekspertyzy dla
gremiów politycznych co do dalszego doskonalenia różnych działów polityki partii
i rządu. Mają one również odpowiedni wpływ na realizację polityki władz lokalnych,
szczególnie rządów prowincji, realizujących odpowiedzialne projekty obszarów
często większych niż terytorium i ludność Polski. Konferencje te pełnią też ważną
rolę w integracji środowiska naukowo-dydaktycznego, przyczyniają się do doskonalenia dydaktyki przedmiotów społeczno-politycznych wykładanych we wszystkich
szkołach wyższych, które są organizowane, rozwijane i prowadzone głównie przez
wydziały marksizmu (School of Marxism) uniwersytetów i innych szkół wyższych.
Wpisują się one w praktykowaną w Chinach zasadę łączenia teorii z praktyką, czyli
stałego i systematycznego wyciągania wniosków z życia. Jest to jednocześnie ważna
forma więzi partii i gremiów kierowniczych ze środowiskiem naukowym i naukowo-wychowawczym mającym olbrzymi wpływ na kształtowanie wiedzy społeczno-politycznej i postaw młodzieży studenckiej w duchu wartości i postaw socjalistycznych
oraz patriotycznych2.
Przykładowo Uniwersytet Wuhan mający około 100 różnych instytutów naukowo-badawczych i kierunków studiów liczy ponad 50 tysięcy studentów, a w całym
mieście Wuhan (11 milionów mieszkańców) jest ponad 40 różnych uniwersytetów
z ponad milionem studentów. Wydziały marksizmu funkcjonują jako odrębne jednostki naukowo-dydaktyczne obok wydziałów filozofii i ekonomii. W skład wydziału wchodzi 97 pracowników, w tym 39 profesorów zwyczajnych i 33 profesorów
uczelnianych. Wydział składa się z trzech instytutów: 1) Podstaw Teorii Marksizmu;
2) Sinicyzacji Marksizmu; 3) Edukacji Ideologicznej i Politycznej, w których prowadzi się bardziej specjalistyczne badania i dydaktykę politologiczną, na przykład
dotyczące historii ustroju politycznego Chin, w szczególności Komunistycznej Partii
Chin, studia nad współczesnym kapitalizmem, istotą współczesnej rewolucji tech2

Zob. materiały z wcześniejszych Konferencji: Marxism and Contemporary Word. International
Conference on Memorizing the 110th Anniversary of Engels’Passing Awal. Abstracts for
Exchange. Taking Organization: Political Science and Public Management School, Wuhan
University. Luojia Hill, Wuhan, China, October 2005, s. 1–299 i 1–123. Zob. też: International
Conference: Lenin’s Thought in the 21st Century: Interpretation and its Value. Collected Papers.
Sponsor: School of Philosophy, Wuhan University, Rosa Luxemburg Foundation. Cosponsor:
Institute of Marxist Philosophy; Institute of Western Marxist Philosophy Wyhan University,
October 20–22, 2012, Wuhan University, s. 1–720: International Conference Marxism and
Socialism in the 21st Century. Essay Collection. Sponsor: Wuhan University China. Organizer:
School of Marxism, Wuhan University, December 7–8, 2013, s. 1–611.
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nologicznej, kulturą polityczną, marksizmem i ruchem robotniczym na Zachodzie,
historią i rozwojem naukowego socjalizmu, teorią i praktyką socjalizmu z chińską
charakterystyką3.
Przewodniczącym pierwszej sesji konferencji był prof. Yuan Yinchuan. W Konferencji uczestniczyli goście zagraniczni: prof. dr Eike Kopf z Uniwersytetu Pegadogicznego w Erfurcie w Niemczech, który aktualnie bierze aktywny udział w opracowaniu Dzieł wszystkich Marksa i Engelsa (MEGA) przez Instytut Marksizmu w Pekinie. Z Brukseli przybył prof. Jo Cottenier z Instytutu Studiów Marksistowskich.
Gościem z Polski był prof. dr hab. Zbigniew Wiktor z Uniwersytetu Wrocławskiego
i DWSPiT w Polkowicach. Prof. Gerald Groot przybył z Uniwersytetu Adelaide
w Australii. Japonię reprezentował prof. Susumu Takenaga z Uniwersytetu Daito
Bunka w Tokio, Indie – prof. Jagdish Chouhan, aktualnie wykładowca Uniwersytetu
De Montfort w Wielkiej Brytanii. Z Hanoi przybył prof. Pham Van Duc – wiceprezydent Wietnamskiej Akademii Nauk Społecznych, także prof. Ngueyn Tai Dong,
natomiast z Nowego Jorku – prof. Salvatore Engel-Mauro – jednocześnie główny
wydawca czasopisma „Capitalism, Nature and Socialism”.

Nauka i jej więzi z praktyką
Konferencja odbywała się w Audytorium Kongresowym nr 1 Uniwersytetu Wuhan
(Luojia Villa). Otworzyła ją dr Tan Yumin – Sekretarz Generalna Uczelni, która powitała zebranych, wskazała na znaczenie głównych problemów teoretycznych konferencji i na duże osiągnięcia w postaci 60 opracowań, które już napłynęły do prezydium konferencji i zostały opublikowane po chińsku i angielsku w dwóch obszernych tomach Materiałów Konferencji. „Będą one wraz z dalszymi wynikami dyskusji opublikowane w nowej książce naszego Uniwersytetu” – powiedziała Sekretarz4.
Prorektor Uniwersytetu prof. Luo Yuting powitał gości w imieniu władz Uczelni i wskazał na wielką rolę Ośrodka Innowacji Teorii Marksistowskiej i Praktyki
Chińskiej oraz Wydziału Marksizmu w przygotowaniu Konferencji. „Nasz Uniwersytet – podkreślił – jest wiodącym ośrodkiem naukowym w Chinach i ma długą
historię i duże zasługi dla rozwoju nauki i kultury. Dyscyplina marksistowska jest
wiodącą dyscypliną Uniwersytetu Wuhan. Mamy wielkie doświadczenie i tradycje
dydaktyczne w rozwoju i upowszechnianiu marksizmu, co legło u podstaw naszej
socjalistycznej państwowości i między innymi zostało zapoczątkowane przez dawnych uczonych i rektorów, takich jak prof. Li Da, Tao Delin i Gu Hailiang. Obec-

3

School of Marxism of Wuhan University. Contents: School Profile, s. 2, Historical Evolution,
s. 3, Organisational Structure, s. 5–6, Discipline Introduction, s. 7 i n. Wydawnictwo Wuhan
University, Wuhan, China 2015.

4

The Speach of the General Secretary – dr Tao Yumin. Odrębny druk, s. 1.
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nie nasz Uniwersytet znajduje się na pierwszym miejscu pod względem dorobku
teoretycznego marksizmu i rozwoju kadr naukowych, o czym świadczą prestiżowe
wyróżnienia i nagrody. Obecna konferencja ma wielkie znaczenie jako forum dyskusyjne dla uczonych krajowych i zagranicznych, co stawia studia w zakresie teorii
marksistowskiej na poziomie ogólnoświatowym, a jej rezultaty promuje za sprawą
takich konferencji na arenie międzynarodowej”5.
Wiceminister rządu prowincji Hubei Yu Liping podkreślił duże znaczenie Konferencji jako „sympozjum naukowego, które żywo reaguje na palące problemy naszego kraju i prowincji, w szczególności w odniesieniu do ostatniego piątego plenum Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin (KC KPCh). Główny temat
Konferencji: «Marksizm i Socjalizm w XXI wieku» jest bardzo ważny nie tylko dla
Chińskiej Republiki Ludowej, ale dla całego świata. Teoria marksistowska i jej dalszy rozwój są nam bardzo potrzebne w rozwiązywaniu złożonych problemów naszej
prowincji Hubei, która ma wielką i bogatą historię. Stąd wyszło wiele wybitnych
postaci mających wielkie zasługi w dziele chińskiej rewolucji i budownictwie socjalizmu, a Uniwersytet Wuhan należy do najbardziej zasłużonych placówek w rozwoju
i upowszechnianiu marksizmu, o czym świadczą takie postaci, jak prof. Li Da i plejada wielu innych wybitnych chińskich marksistów. Obecnie wnikliwie studiujemy
dzieła naukowego socjalizmu klasyków marksizmu, odnajdujemy w nich wartości
dla współczesności, sumujemy historyczne doświadczenia socjalizmu w XX wieku
w Azji, badamy możliwości socjalistycznego rozwoju obecnie i w przyszłości w XXI
wieku. To, co zrobiliśmy dotychczas, jest powodem do dumy, ale nie zadowala nas
i jest krokiem do wdrażania ducha i wytycznych 18. Zjazdu KPCh, jego trzeciego,
czwartego i piątego posiedzenia plenarnego, zwiększenia międzynarodowego popularyzowania socjalizmu z chińską specyfiką i promowania sinicyzacji, modernizacji
i popularyzacji marksizmu6.
Prof. She Shuhanghao – dziekan Wydziału Marksizmu – podkreślił „wielką
sprawczą siłę marksizmu, która potwierdzona została przez jego dotychczasowy
rozwój. Po śmierci Karola Marksa w 1883 roku marksizm jeszcze bardziej okrzepł
i umocnił się, potwierdził swą żywotność. W następnym pokoleniu świat wkroczył
w epokę socjalistycznej rewolucji, która najpierw zwyciężyła w jednym kraju, a później ogarnęła liczne inne, co miało wielkie znaczenie dla całego świata. Po wielu
dziesiątkach lat ruch socjalistyczny został poważnie osłabiony w rezultacie zmian
w Związku Radzieckim i jego upadku. W ostatnim czasie świat znajduje się w głębokim kryzysie finansowym zapoczątkowanym w 2008 roku upadkiem licznych banków amerykańskich. Marksizm jednak wykazuje swą siłę witalną w umacnianiu się
w Azji. Obecnie socjalizm z chińską charakterystyką przyciąga uwagę całego świata,
5

The Speach of the Vicepresident of Wuhan University – Prof. Dr Luo Yuting. Odrębny druk, s. 2.

6

The Speach of the Wiceminister of the Hubei Province – Yu Liping. Odrębny druk, s. 3.
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wymaga to od naszych teoretyków-marksistów intensyfikacji badań, podejmowania
licznych nowych problemów niesionych przez praktykę życia społeczno-gospodarczego i politycznego. Marksizm i socjalizm stawiają na wysokim poziomie ideowe
aspiracje naszego narodu i wskazują kierunek jego rozwoju historycznego.
«Marksizm i Socjalizm w XXI wieku» – główny temat naszej konferencji – nie
sprowadza się tylko do referowania wyników badawczych naszych ośrodków naukowych. Podejmują one różne aspekty socjalistycznej teorii i praktyki powstałe
i wdrażane do praktyki życia społecznego w XXI wieku. Jednym z celów naszej
Konferencji jest wyjaśnienie teraźniejszości i budowanie hipotez co do przyszłości
i dalszych losów marksizmu i socjalizmu w XXI wieku. Naszym wielkim życzeniem
jako organizatorów naukowego sympozjum pozostaje, żeby wszyscy jego uczestnicy
wnieśli swój wkład nie tylko do dorobku teoretycznego, ale także mający odniesienie
do praktyki, do rozwoju społecznego.
Wydział Marksizmu naszego Uniwersytetu rozwinął od czasu poprzedniej konferencji przed dwoma laty dalsze badania, zwiększył nasz potencjał organizacyjny
i intelektualny. Utworzyliśmy Międzynarodowy Ośrodek Innowacyjny Teorii Marksistowskiej i Chińskiej Praktyki, między innymi nasza konferencja jest współfinansowana przez ten Ośrodek. Powstał plan naukowo-badawczy w zakresie budownictwa
ideologicznego i jego głównych trendów. Dużo uwagi poświęca się kwestiom Zjednoczonego Frontu Bezpartyjnych Intelektualistów. Nagrody uzyskało pięć projektów
badawczych Fundacji Narodowej Nauk Społecznych, inne docenione zostały przez
ministra edukacji tytułem Zasłużonego Profesora w zakresie filozofii i nauk społecznych. Warto także dodać, że w ostatnim czasie nasz wydział wyróżniono jako jeden
z kluczowych Wydziałów Marksizmu w kraju.
Ma to również wpływ na naszą dalszą współpracę międzynarodową. W planach
jest przekształcenie naszych konferencji w miejsce stałych spotkań i dyskusji z uczonymi zagranicznymi na temat socjalizmu z chińską charakterystyką we współczesnym świecie. Dobrymi osiągnięciami w tym zakresie jest dotychczasowa współpraca z Instytutem Studiów Marksistowskich w Belgii i Wietnamską Akademią Nauk
Społecznych. Będziemy zapraszali zagranicznych wybitnych uczonych marksistów
na staże naukowo-badawcze i wykłady, mamy zamiar uruchomić studia magisterskie
i doktoranckie dla studentów zagranicznych. Będziemy zachęcać naszych uczonych
marksistów do uczestnictwa w międzynarodowych konferencjach, realizacji wspólnych badań i udziału w działalności międzynarodowych stowarzyszeń naukowych.
Będziemy tłumaczyli na języki kongresowe książki i artykuły naszych wybitnych
teoretyków-marksistów, a także zagraniczne na język chiński. W ten sposób będziemy prezentowali nasze osiągnięcia teoretyczne w dziedzinie chińskiego marksizmu
oraz informowali o osiągnięciach chińskiej drogi do socjalizmu i budowy socjalizmu
z chińską specyfiką.
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Nasze plany są ambitne, ale wszystkie te zamierzenia nie będą osiągnięte bez
wsparcia i pomocy ekspertów i uczonych z innych uniwersytetów. Mamy nadzieję,
że wszystkie te zamierzenia przyczynią się do wniesienia naszego wkładu do rozwoju marksizmu i socjalizmu na miarę XXI wieku”7.

Obrady plenarne
W dyskusji plenarnej jako pierwszy głos zabrał prof. Pang Jinju z Uniwersytetu Nankai, który przedstawił referat pod tytułem Socjalizm z chińską charakterystyką jako
rosnący wkład w rozwój ludzkości w XXI wieku, w którym jako wybitny teoretyk
chińskiego marksizmu podkreślił wielkie znaczenie teorii i praktyki budowy socjalizmu w Chinach nie tylko dla Chin, ale dla całego świata, szczególnie po upadku
tak zwanego realnego socjalizmu w dawnym ZSRR i Europie Środkowo-Wschodniej. Doświadczenie chińskie, chińska droga do socjalizmu, model chiński, socjalizm
z chińską specyfiką są bacznie obserwowane na całym świecie i są już pewne próby
naśladowania chińskiej drogi do socjalizmu. Rodzi to potrzebę powstania międzynarodowego forum dyskusyjnego8.
Z kolei prof. Eike Kopf z Uniwersytetu w Erfurcie (aktualnie przebywający w Instytucie Marksizmu przy KC KPCh w Pekinie przy opracowaniu Dzieł wszystkich
Marksa i Engelsa (MEGA)) przedstawił referat pod tytułem Fryderyk Engels – jego
wkład do marksizmu jako teorii społeczeństwa socjalistycznego dziś i jutro. Prof.
Kopf poinformował zebranych o kontynuowaniu przez duże grono uczonych marksistów z różnych krajów prac nad opracowaniem Dzieł wszystkich klasyków marksizmu (MEGA). Jest to możliwe dzięki warunkom materialnym i organizacyjnym,
które stworzył KC KPCh, i co jest doniosłą kontynuacją pracy dawnych zespołów
marksistów radzieckich i niemieckich, szczególnie z dawnej NRD.
Prof. Shi Yunxia z Uniwersytetu Wuhan przedstawił referat pod tytułem Myśl Marksa i Engelsa o społecznej wspólnocie. Zdaniem profesora idea ta jest ważną częścią materializmu historycznego. Jej kluczowe kwestie to:
1. Wspólnota społeczna jest podstawową formą człowieka i społeczeństwa.
2. Jest ogólną i szczególną stroną społecznej istoty.
3. Jest historycznym krokiem w rozwoju społeczeństwa, który w kapitalizmie ulega
zafałszowaniu.
7

The Speach of the Dean of School of Marxism of Wuhan University. Prof. dr She Shuanghao.
Odrębny druk, s. 4–5.

8

Wystąpienia uczestników sesji plenarnej przedstawia się na podstawie: The 2nd International
Conference on Marxism and Socialism in the 21st Century. Conference Handbook. Sponsors:
Collaborative Innovation Centre of Marxist Theory and Chinese Practice. School of Marxism,
Wuhan University. November 21–22, 2015, Wuhan, China, s. 13–15 i opublikowane
w Proceedings (t. I–II) jako Materiały Konferencji.
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4. Wspólnota wolnych jednostek jest „realną wspólnotą”. Konstatacje te są nad wyraz ważne dla nas w celu dalszego teoretycznego badania tej kwestii, także w kontekście zrozumienia myśli Xi Jinpinga o konieczności badania „wspólnoty humanistycznej charakteryzującej się wspólnym losem i jednym sercem”.
Następnie głos zabrał prof. Yang Jinhai – pracownik naukowy i sekretarz generalny Centralnego Biura Zbiorów i Tłumaczeń w Pekinie, który przedstawił referat
pod tytułem Systemowa wyższość socjalizmu z chińską charakterystyką – w porównaniu międzynarodowym. Autor wyszedł od stwierdzenia, że jeśli chce się zrozumieć
współczesne Chiny, trzeba znać ich historię, kulturę, tradycję i środowisko naturalne,
starać się zrozumieć bardziej ich rozwój gospodarczy, polityczny, kulturalny, społeczny, podobnie jak ich relacje międzynarodowe, cele rozwojowe i strategię.
Chiny są bardzo starą cywilizacją z liczącą ponad 5 tysięcy lat historią i porównywane są do Indii, starożytnego Egiptu, Mezopotamii, przy czym te ostatnie dawno
upadły, a chińska ciągle trwa i rozwija się. Poczynając od wojny opiumowej w 1840
roku, Chiny przez kilka dziesiątków lat walczyły o utrzymanie niepodległości, co
udało się dopiero po obaleniu dynastii Qing w 1911 roku i wprowadzeniu przez Sun
Yatsena republiki i reform ustrojowych. Jednak zasadniczy przełom nastąpił dopiero
po proklamowaniu 1 października 1949 roku Chińskiej Republiki Ludowej. Mao Zedong kiedyś powiedział, że „strzały Rewolucji Październikowej dały nam marksizm-leninizm”. Dalszymi wiekopomnymi wydarzeniami były: utworzenie w 1921 roku
KPCh i jej zwycięska walka z Kuomintangiem i najeźdźcą japońskim, co zakończyło
się wielkim zwycięstwem w 1945 i 1949 roku. Od 1978 roku Chiny przeżywają
nowy etap zapoczątkowany przez reformy Deng Xiaopinga.
Wszystkie te etapy są kontynuacją dążeń narodu chińskiego do budowy niepodległego bytu i ustanowienia sprawiedliwego ustroju społecznego. Obecnie sytuacja
Chin jest wyrazem kilku kluczowych zasad:
1. Socjalistyczna gospodarka rynkowa oznacza koegzystencję licznych układów
gospodarczych i własnościowych, przy czym sektor publiczny, szczególnie państwowy, jest dominujący. Rząd wykonuje makrokontrolę, system dochodów i wydatków oparty jest na pracy i ma dominujący charakter. Przewaga socjalistycznej
gospodarki rynkowej wyraża się w respektowaniu dwóch zasad, z jednej strony
poszanowania „niewidzialnej ręki rynku”, z drugiej w „widzialnej ręce rządu”,
głównie w postaci sterowniczego planowania, systemu prawnego i finansowego. Wyższość naszej gospodarki i systemu politycznego wyrażała się w przezwyciężaniu skutków kryzysów gospodarczych i finansowych w 1997 i 2008 roku.
Własność państwowa obejmuje strategiczne działy gospodarki – banki, lotnictwo,
koleje, zboża, ropę naftową, energetykę, telekomunikację, własność ziemi itd.
System własności społecznej dominuje i narzuca zasady oraz standardy innym
sektorom. System podziału uwzględnia podstawową zasadę: od każdego według
jego zdolności – każdemu według pracy.
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2. System polityczny z chińską charakterystyką oparty jest na podstawowej zasadzie,
że lud jest gospodarzem (suwerenem) w kraju i realizuje swą misję pod kierunkiem KPCh. Z tego wynikają inne reguły, jak państwo prawa, socjalistyczna demokracja, realizacja interesów społecznych, czyste zarządzanie, wydajna administracja, wszystkie grupy narodowo-etniczne żyją w jedności i harmonii. Podstawą
ideową naszego systemu jest filozofia społeczna czerpiąca z naukowego socjalizmu, a to: trzymanie się socjalistycznej drogi, dyktatury ludu, kierownicza rola
KPCh, respektowanie zasad marksizmu-leninizmu i myśli Mao Zedonga. Dyktatura ludu realizowana jest przez rozwój socjalistycznej demokracji i zwalczanie
wrogów socjalizmu, co znajduje wyraz w systemie kongresów ludowych od wsi
i miasteczek, przez powiaty, prefektury, prowincje, do Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych. System partyjny jest wielopartyjny, obejmuje osiem partii demokratycznych i hegemoniczną KPCh. Innymi kwestiami
podjętymi przez autora były problemy równości grup etnicznych, socjalistycznej
kultury, rozwoju społecznego i ochrony środowiska naturalnego.
3. Zdaniem referenta przyszłość Chin określona jest przez liczne sprzeczności i wyzwania wewnętrzne i międzynarodowe. W dalszym ciągu gospodarka chińska jest
mało wydajna, są głębokie różnice społeczne osłabiające Chiny, które muszą rozwiązywać te problemy w sposób pokojowy i z korzyścią dla kraju i całego narodu. Jednocześnie prezentują się liczne zagrożenia zewnętrzne, międzynarodowe.
U podstaw chińskiej polityki zagranicznej leży stała troska o pokój i przeciwstawianie się zagrożeniom wojennym. Generalnie Chińczycy mają powody do optymizmu, obecnie z powodzeniem realizują zadania budowy średniozamożnego
społeczeństwa – do 2021 roku. Mają także plany dalekosiężne do lat 2049/2050,
kiedy ich gospodarka i społeczeństwo osiągną bardziej dojrzały etap rozwoju.
Jako kolejny mówca głos zabrał prof. Pham Van Duc – wiceprezydent Wietnamskiej Akademii Nauk Społecznych, który przedstawił referat pod tytułem Związek
między gospodarką rynkową i socjalizmem z perspektywy dialektyki rozwoju historii
i niektóre charakterystyki zorientowanej socjalistycznie gospodarki rynkowej w Wietnamie. Autor wyszedł od rekonstrukcji teorii Marksa o rozwoju historycznym, który
znalazł wyraz w formacjach społeczno-gospodarczych wspólnoty pierwotnej, niewolnictwa, feudalizmu, kapitalizmu i komunizmu, którego pierwszą fazą jest socjalizm. We wszystkich formacjach, poza pierwszą, występował rynek jako regulator
i weryfikator produkcji oraz wymiany dóbr i towarów, w szczególności w kapitalizmie rynek stał się ogólnopaństwowy, a we współczesnych warunkach globalny. Klasycy marksizmu zakładali, że antagonistyczne sprzeczności poprzednich ustrojów
zostaną usunięte w następstwie rewolucji socjalistycznej i ustanowienia bezklasowego społeczeństwa socjalistycznego, rynek miał być zastąpiony przez planowanie
gospodarcze, które wyeliminuje żywiołowość i kryzysowość w gospodarce kapitalistycznej. Założenia te zostały wdrożone w mechanizmach państw socjalistycznych,
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ale już Lenin w latach dwudziestych musiał od nich odstąpić, czego efektem była
Nowa Polityka Ekonomiczna (NEP). Z kolei doświadczenia NEP-u zostały przekreślone przez politykę Stalina i jego następców, a trwały do upadku ZSRR i krajów
demokracji ludowej w Europie.
Rynek i gospodarka rynkowa zostały ponownie wdrożone w socjalizmie za sprawą reform Deng Xiaopinga w Chinach pod koniec lat siedemdziesiątych XX wieku, a później (od 2001 r.) przyjęte zostały także w Wietnamie jako „socjalistycznie
zorientowana gospodarka rynkowa”, co potwierdzają uchwały KC Komunistycznej
Partii Wietnamu i chińskie ustawy. Jest ona definiowana jako „gospodarka wielosektorowa, działająca zgodnie z mechanizmem rynkowym, zakładająca sterowanie państwem pod kierunkiem Partii Komunistycznej, stosującym się do zasad gospodarki
rynkowej, która jest kierowana i zarządzana w oparciu o zasady i istotę socjalizmu”.
Innymi słowy – jest to gospodarka o mieszanych formach własności, przy czym własność publiczna, głównie państwowa, odgrywa kluczową rolę w gospodarce. Oznacza to, że socjalistycznie zorientowana gospodarka jest mechanizmem umożliwiającym budowanie społeczeństwa „ludzi bogatych, silnego kraju, demokratycznego,
sprawiedliwego i cywilizowanego społeczeństwa zarządzanego przez lud. Jest to
wysoko rozwinięta gospodarka oparta na współczesnych siłach wytwórczych, postępowa stosownie do stosunków produkcji” (XI Zjazd KP Wietnamu – 2011 r.). Wprowadzenie w Wietnamie socjalistycznie zorientowanej gospodarki rynkowej przyczyniło się do ożywienia gospodarczego kraju, wyzwoliło nowe siły witalne w naszej
gospodarce, dało większe możliwości wyjścia na zewnątrz, wykorzystania obcych
kapitałów i podniesienia poziomu gospodarczego i społecznego wietnamskiego społeczeństwa, w którym socjalistyczne państwo jest w dalszym ciągu rdzeniem życia
społeczno-gospodarczego, a KP Wietnamu jest siłą kierowniczą.
Po przerwie głos zabrał prof. Susumu Takenaga z Uniwersytetu Daito Bunka
z Tokio w Japonii w wystąpieniu pod tytułem Zbiór drugiej części nowej edycji
„Dzieł wszystkich” Marksa–Engelsa (MEGA) – wielkie zadania i możliwości. Przypomniał on dotychczasowe osiągnięcia w zakresie zebrania i udostępnienia prac klasyków marksizmu podejmowanych jeszcze w czasach dawnego ZSRR pod koniec lat
dwudziestych i trzydziestych XX wieku. Były one kontynuowane do czasu upadku
ZSRR przez Instytut Marksizmu-Leninizmu KC KPZR, do początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Po upadku ZSRR nowe władze Rosji zaprzestały finansowania dzieła, Instytut rozwiązano, a pracownicy zostali zwolnieni. Po pewnym
czasie kontynuacji tego wielkiego przedsięwzięcia podjęła się KPCh, a także marksiści japońscy, którzy od końca lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku stworzyli
liczny zespół kwalifikowanych kadr pracujących nad dalszym opracowaniem Dzieł
wszystkich Marksa i Engelsa w postaci tak zwanego MEGA II. Praca ta jest daleko
zaawansowana, są liczne nowe tłumaczenia poszczególnych prac na chiński i ja-
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poński, a także wiele innych języków. Jest realna nadzieja, że teoretyczna spuścizna
klasyków nie zaginie.
Prof. Yan Pengfei z Uniwersytetu Wuhan przedstawił referat pod tytułem Ponowne czytanie „Kapitału” i jego manuskryptów. Autor wskazał na doniosłość treści
Kapitału dla poznania istoty gospodarczej i finansowej XIX wieku, ówczesnego kapitalizmu, jego sprzeczności i mechanizmów rozwojowych przez badaczy współczesnego kapitalizmu. Metoda ponownego czytania prac Marksa i konfrontacji ich treści
ze współczesnym kapitalizmem jest szczególnie atrakcyjna dla studentów.
Prof. Jo Cottenier z Instytutu Studiów Marksistowskich w Brukseli swoje wystąpienie poświęcił Kwestiom i uwagom o socjalistycznej gospodarce rynkowej
w Chinach. Autor przebywa nie pierwszy raz w Chinach i zna ich problemy także
z autopsji. Chiński model rozwojowy jest również intensywnie badany przez europejskich teoretyków należących do różnych szkół. Wszyscy są zgodni, że jest to rozwój niezwykle dynamiczny i długotrwały, niemający równego w historii, ale wnioski
polityczne są bardzo różne. Przeważa opinia, że Chiny są już dawno kapitalistyczne,
a socjalistyczna frazeologia służy oszukiwaniu mas. Ten punkt widzenia przejmowany jest też przez niektóre partie komunistyczne.
W ostatnich ponad 30 latach Chiny osiągnęły olbrzymie wskaźniki przyrostu gospodarczego, otwarły się szeroko na świat i uruchomiły silny sektor kapitalistyczny,
tak krajowy, jak i zagraniczny. Zrodziło to nowe wielkie sprzeczności, na przykład
odrodziła się burżuazja narodowa, klasa średnia wypiera klasę robotniczą, pogłębiły się rozpiętości majątkowe między wąską grupą bogaczy a skromnie żyjącą
większością społeczeństwa. Prywatyzacja obejmuje nie tylko sferę produkcji, także
usługi, w tym socjalne, zdrowotne, co stawia pod znakiem zapytania podstawowe
prawo socjalizmu nawet w jego wstępnej fazie rozwoju. Zdaniem autora nie da się
wszystkiego wyjaśnić formułką „socjalizmu z chińską charakterystyką”, gdyż w Chinach przeciwieństwa i sprzeczności między kapitalizmem i socjalizmem pogłębiają
się i można je objaśnić logiką okresu przejściowego od kapitalizmu do socjalizmu.
W badaniach istoty chińskiego modelu rozwoju należy w większym stopniu zwrócić
uwagę na specyfikę historyczną i cywilizacyjną chińskiej drogi do socjalizmu i definiowania obecnej fazy rozwojowej nie jako „socjalizmu”, ale jako wspomnianego
okresu przejściowego od kapitalizmu do socjalizmu.
W Chinach jest silny sektor kapitalistyczny, wzrasta rola gospodarki prywatnej,
odrodziła się wielka burżuazja, wzrasta udział warstw średnich i pogłębia się rozwarstwienie społeczno-majątkowe. Chińska klasa robotnicza, chińskie chłopstwo niekoniecznie będą się identyfikowały z tak formułowanymi celami „socjalizmu z chińską
specyfiką” i „socjalistyczną gospodarką rynkową”. Powstaje ważne pytanie, na ile
chińskie kierownictwo jest świadome tych zagrożeń i czy jest i będzie w stanie skutecznie przeciwstawić się im w okresie wzmożonej i zaostrzającej się walki klasowej
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między siłami kapitalizmu i socjalizmu tak wewnątrz kraju, jak i na arenie międzynarodowej.
Prof. Zhong Minghua z Uniwersytetu Sun Yatsena w Pekinie przedstawił referat
pod tytułem Oblicza socjalizmu-komunizmu w marksistowskiej fenomenologii historycznej. Wyszedł on od twierdzenia, że Marks stworzył fenomenologię na podstawie
materializmu historycznego, co umożliwiło mu połączenie historii transcendentalnej
i doświadczalnej. Kształtuje to inną możliwość wyjaśniania kwestii socjalizmu i komunizmu, która może być także wykorzystywana dla głębszego zrozumienia rozwoju socjalizmu w myśli marksistowskiej. Autor dużo uwagi poświęcił analizie dorobku teoretycznego Alfred Schütza, Ludvika Landgrebe’a, Edmunda Husserla, którą
wykorzystał dla rozwinięcia marksistowskiej fenomenologii historycznej i badania
różnych dróg do socjalizmu-komunizmu, w szczególności socjalizmu z chińską specyfiką.
Prof. Yu Liangzao z Uniwersytetu Pedagogicznego w Nankinie wystąpienie zatytułował Marksistowska i Engelsowska zasada i teoria unifikacji idealnego społeczeństwa – realizacja i aktualne zadania, w którym odniósł się głównie do kwestii
jedności moralno-politycznej narodu budującego socjalizm. Wskazał na historyczne
przykłady budowania takiej jedności w dawnym ZSRR i obecnie w Chinach. Podstawową kwestią jest, jak osiągnąć tę jedność w warunkach różnic klasowych, ich
przezwyciężania, rywalizacji i walki między kapitalizmem i socjalizmem na arenie
międzynarodowej.
Prof. Jagdish Chouhan z Uniwersytetu De Montfort w Wielkiej Brytanii przedstawił referat pod tytułem Miłość do Marksa, antyopresywna praktyka, młodzież i wspólnota, dostęp do pracy. Wyszedł on z założenia, że przedmiotem jego analizy nie jest
miłość romantyczna, ale umiłowanie humanizmu charakteryzujące dorobek teoretyczny Marksa i jego dążenia do zbudowania sprawiedliwego społeczeństwa, które
znalazło wyrażenie w wizji społeczeństwa socjalistycznego, społeczeństwa bez wyzysku, bez wojen, w którym każdy może znaleźć miejsce dla siebie zgodnie z zasadą
„od każdego według jego zdolności, każdemu według jego pracy”. Dotychczasowe
próby budowania takiego społeczeństwa w ZSRR i Europie Środkowo-Wschodniej
poniosły fiasko, natomiast Chiny realizują swój model socjalizmu z chińską specyfiką. Tymczasem w świecie kapitalistycznym pogłębiają się sprzeczności między
wąską grupą bogatych i bardzo bogatych a większością biednych i pozbawionych
dostępu do podstawowych dóbr. Logiczne jest, że społeczeństwa wyzyskiwane i ciemiężone przez brutalny kapitalizm poszukują rozwiązania tej sprzeczności, w czym
pomocny jest marksizm.
Prof. Chen Yue z Uniwersytetu Południowo-Zachodniego w Chongqing wygłosił
referat pod tytułem Marksowska teoria społecznego rozwoju prawa i jej współczesna
wartość. Wskazał na klasowy charakter państwa i prawa, co wynika z głównych i an-
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tagonistycznych sprzeczności społeczeństw klasowych i wykorzystania prawa przez
klasy rządzące do umacniania swego panowania.
Prof. Nguyen Tai Dong z Akademii Nauk Społecznych Wietnamu zaprezentował
referat pod tytułem Studium o realizacji demokracji w systemie jednej partii rządzącej
w Wietnamie. Autor odniósł się do historii Wietnamu od czasu zakończenia drugiej
wojny światowej i walki narodu wietnamskiego o wyzwolenie spod jarzma kolonialnego Francji, powstania Ludowo-Demokratycznej Republiki Wietnamu, a następnie
wieloletniej wojny z imperializmem amerykańskim. Po zwycięstwie w latach siedemdziesiątych XX wieku powstał Wietnam socjalistyczny i zjednoczony, w którym
wiodącą siłą polityczną jest KP Wietnamu. Od kilku lat w Wietnamie wdrażana jest
(częściowo na wzór chiński) socjalistyczna gospodarka rynkowa. Wietnam utrzymuje obecnie także dobre stosunki gospodarczo-handlowe z firmami amerykańskimi.
W gospodarce wzrasta rola sektora prywatnego, który jednak znajduje sie pod kontrolą socjalistycznego państwa i finansów.
Po przerwie kontynuowane były obrady popołudniowe. Jako pierwszy wystąpił
Salvatore Engel-Mauro, wydawca czasopisma „Capitalism-Nature-Socialism” w Nowym Jorku, który swe wystąpienie zatytułował: Cywilizacja ekologiczna a ekosocjalizm. Autor należy do grona zwolenników tak zwanego „czystego” i ekologicznego
rozwoju współczesnej cywilizacji. Kapitalizm przyczynił się do wielkiego rozwoju
sił wytwórczych, w tym licznych przemysłów, naruszających równowagę ekologiczną, klimatyczną, powodujących negatywne następstwa dla całego globu i ludzkości.
Pogłębiają się różnice rozwojowe między państwami rozwiniętymi i rozwijającymi
się, między Północą a Południem, których mimo podejmowanych wysiłków świat
nie jest w stanie rozwiązać. W związku z tym coraz większą uwagę przyciąga koncepcja socjalizmu zwana ekosocjalizmem, rozwijana w postępowych środowiskach
intelektualnych Stanów Zjednoczonych i innych krajów.
Autor więcej uwagi poświęcił ochronie środowiska w Chińskiej Republice Ludowej, w której ścierają się różne, często sprzeczne tendencje. Chiny przeżywają
burzliwy rozwój gospodarczy, ale ten postęp odbywa się za sprawą i za cenę olbrzymiego zużycia energii, wody, lokowania w Chinach „brudnych” gałęzi przemysłowych, wielkiego zużycia nawozów sztucznych, co zagraża środowisku naturalnemu.
Dokonał analizy podstawowych dokumentów państwowych oraz partyjnych Chin
i stwierdził, że odnotowuje się postęp w polityce ochrony środowiska naturalnego.
Znaczną część wystąpienia poświęcił też ekosocjalizmowi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach, co jest optymistycznym akcentem dla przyszłości świata9.

9

Wystąpienia uczestników sesji popołudniowej przedstawiono na podstawie: Conference Handbook…, s. 15–16, a także Materiały Konferencji, t. I–II.
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Prof. Yang Leqiang z Uniwersytetu Wuhan mówił o Naukowej wymiarowości i jej
braku w zachodnim marksizmie. Organizatorzy zapewniali, że w przyszłej publikacji
ukaże się angielskie tłumaczenie referatu.
Prof. Xiao Guiqing z Uniwersytetu Tsinghua w Pekinie przedstawił referat pod
tytułem Znaczenie chińskiej drogi i jej współczesna wartość. Autor wskazał na liczącą 5 tysięcy lat chińską cywilizację, która osiągała szczyty rozwoju kulturalnego
i gospodarczego, promieniowała na sąsiadów, ale przeżywała także załamania, a nawet podbój przez barbarzyńskich najeźdźców, nigdy jednak nie upadła całkowicie,
odradzała się, jednoczyła naród i promieniowała na inne ludy azjatyckie, a nawet
afrykańskie i europejskie. Obecnie Chińska Republika Ludowa jest kontynuacją tej
cywilizacji, ale wypełnia ją nowymi treściami płynącymi z rewolucji antykolonialnej,
narodowej, antykapitalistycznej i socjalistycznej. Świat z wielką uwagą obserwuje
przemiany i rozwój Chin oraz budowę socjalizmu z chińską charakterystyką.
Prof. Zbigniew Wiktor z Uniwersytetu Wrocławskiego i Dolnośląskiej Wyższej
Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach przedstawił większe opracowanie (napisane wspólnie z emerytowanym profesorem Mieczysławem Rakowskim
z Instytutu Ekonomii Politycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie) pod tytułem Silne i słabe strony chińskiego rozwoju w ostatnich latach w oczach polskich
marksistów, w którym wyraził duże uznanie dla polityki KPCh, która od czasów
Deng Xiaopinga z wielkim sukcesem wznosi podstawy ustroju socjalistycznego, co
przyczyniło się do tego, że Chiny stały się drugą (a niektórzy ekonomiści, jak prof.
Grzegorz Kołodko, uważają, że już pierwszą) gospodarką świata. Ważnymi instrumentami chińskiego modelu są: mechanizm socjalistycznej gospodarki rynkowej,
szerokie otwarcie na świat, uruchomienie prywatnej inicjatywy i dopuszczenie na
masową skalę prywatnego kapitału krajowego i zagranicznego w chińskiej gospodarce. Po ponad 35 latach tej nowej polityki ekonomicznej, Chiny osiągały rocznie
średnio 10-procentowy wzrost PKB, w ostatnich latach średnio 8-procentowy, a plany na lata 2016–2020 przewidują średnio 6,5-procentowy roczny wzrost PKB. Jest to
imponująca perspektywa, biorąc pod uwagę kryzys gospodarczy i finansowy, w którym nadal tkwi świat kapitalistyczny. W następstwie tej polityki w Chinach umacnia
się kapitalizm państwowy, który jednak jest pod kontrolą socjalistycznego państwa
i prawa, a także chińskich finansów, które w 95% są pod bezpośrednim i pośrednim
nadzorem Chińskiego Banku Centralnego. KPCh nigdy nie zrezygnowała ze swych
strategicznych celów socjalistycznych, co jest argumentem, że kapitalizm państwowy jest taktyką, natomiast socjalizm i komunizm strategią.
Słabościami chińskiego rozwoju jest odrodzenie wielkiej narodowej burżuazji
i lansowanie przez siły prokapitalistyczne, głównie proamerykańskie, amerykańskiego stylu życia (American way of life), pogłębianie nierówności społecznych, głębokie
nierówności między miastem a wsią, problem mieszkaniowy, szczególnie dla młodego pokolenia, zanieczyszczenie środowiska naturalnego, w dalszym ciągu eksten-
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sywny model rozwojowy, co znajduje wyraz w kilkakrotnie niższej wydajności pracy
w przemyśle i kilkadziesiąt razy niższej w rolnictwie. Wszystko to nakazuje Chinom
prowadzenie bardzo rozważnej polityki wewnętrznej i międzynarodowej, łagodzenie sprzeczności regionalnych i etnicznych, umacnianie pokoju i współpracy na arenie międzynarodowej, również defensywnej w polityce obronnej. W Chinach toczy
się ostry spór polityczny (częściowo skrywany) o dalszy kierunek rozwoju – czy
Chiny mają całkowicie przejść na ścieżkę „normalnego kapitalizmu” i ulec kontrrewolucji tak jak w dawnym ZSRR i krajach demokracji ludowej w Europie, czy
też KPCh zdoła przezwyciężyć zagrożenia kontrrewolucyjne i skieruje kraj na drogę
bardziej dojrzałego socjalizmu. Autor zdefiniował te sprzeczności jako mieszczące się w okresie przejściowym od kapitalizmu do socjalizmu, zatem przedwczesne
jest definiowanie ustroju gospodarczo-politycznego Chin jako „socjalizmu”, nawet
z „chińską charakterystyką”. W końcowej części wystąpienia referent życzył KPCh
i Wielkiemu Narodowi Chińskiemu przezwyciężenia tych sprzeczności i zagrożeń
z korzyścią dla chińskiego ludu, szczególnie dla chińskiego proletariatu i chińskiego
chłopstwa, także dlatego, że Chińska Republika Ludowa jest oparciem nie tylko dla
mas pracujących Chin, ale również pomocą i nadzieją dla wszystkich postępowych
sił na całym świecie10.
Prof. Song Jian z Uniwersytetu Wuhan zaprezentował referat pod tytułem Podstawowe konotacje, istotna wartość i promowanie rozwoju politycznego – droga
do socjalizmu z chińską charakterystyką. Autor wyszedł od analizy rozwoju Chin
w ostatnich stu latach, od antycesarskiej rewolucji, poprzez okres Pierwszej Republiki, opisał rolę Kuomintangu, wojnę z Japonią i walkę KPCh, która pod wodzą Mao
Zedonga doprowadziła lud chiński do zwycięstwa rewolucji i rozpoczęła budowę
podstaw socjalizmu. Obecny okres, zapoczątkowany przez reformy Deng Xiaopinga,
okazuje się najbardziej płodny w dynamikę i efekty rozwojowe oraz potwierdza prawidłowość chińskiej drogi do socjalizmu.
Prof. Gerald Groot z Uniwersytetu Adelaide w Australii przedstawił referat pod
tytułem Zewnętrzne spojrzenie na działalność Zjednoczonego Frontu jako wkład do
dzieła budowy chińskiego socjalizmu. Podstawową tezą tego wystąpienia była wielka historyczna rola Frontu Narodowego jako idei i instytucji spajającej lud chiński
w dążeniu do socjalizmu. Autor przedstawił podstawowe etapy kształtowania się
tego frontu jako ważnego instrumentu KPCh w jednoczeniu narodu w walce o wyzwolenie społeczne i narodowe, poczynając od lat dwudziestych XX wieku. Wyróżnił trzy okresy: lata 1924–1927, Długi Marsz i wojnę z Japonią, które trwały do 1945
roku. Następne okresy określone były ostrą rywalizacją i walką o władzę z Kuomin-

10

Referat prof. Z. Wiktora i prof. M. Rakowskiego został publikowany w całości, w języku angielskim, przez Wydawnictwo Adam Marszałek w odrębnym tomie.
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tangiem do 1949 roku, przechodzeniem do socjalizmu w latach 1949–1956, okresem
rządów Mao Zedonga i reform Deng Xiaopinga.
Prof. Cheng Meidong z Uniwersytetu w Pekinie wygłosił referat pod tytułem
Przegląd historyczny i realna perspektywa budowy chińskich wartości współcześnie. Zdaniem autora Chińczykom od tysięcy lat zależało na pokojowym rozwoju
i niezależnie od epoki chińskie państwo starało się zapewnić narodowi minimum
bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, co jednak nie ustrzegło ówczesnych
społeczeństw przed głębokimi nierównościami, a nawet utratą niepodległości. Są to
historyczne wyzwania, które stawiają przed Chinami i obecnym społeczeństwem
nowe zadania. Aktualnie polityka Chin zmierza do zbudowania średnio zamożnego
społeczeństwa, które zapewni każdemu obywatelowi pomyślność społeczną odpowiadającą poziomowi rozwoju sił wytwórczych i bogactwa społecznego kraju. Chińczycy nie zapominają również o konieczności umacniania swojej armii i gotowości
obronnej w obliczu zagrożeń zewnętrznych. Aktualna polityka KPCh napawa optymizmem.
Jako ostatni w dyskusji plenarnej wystąpił prof. Chen Shuguang z Uniwersytetu
Wuhan, który przedstawił referat pod tytułem „Chiński dyskurs” czy „Chiny w dyskursie”, w którym odniósł się do kwestii demokracji i konieczności większego udziału obywateli w dyskusji społecznej o sprawach lokalnych, prowincjonalnych i ogólnochińskich. Aktywność społeczna i postawa obywatelska są niezbędnymi czynnikami kształtowania odpowiedzialności obywatela za państwo i sprawy własnej gminy,
osiedla, miasta, wspólnoty sąsiedzkiej.
Dyskusja w panelach

22 listopada 2015 roku była kontynuowana dyskusja w trzech panelach:
1. Myśl socjalistyczna klasyków marksizmu i jej współczesna wartość.
2. Współczesna myśl socjalistyczna i światowy ruch socjalistyczny.
3. Teoria i praktyka socjalizmu z chińską charakterystyką.
W każdym panelu zgłoszono dziesięć referatów, każdy po 10 minut. Po referatach
były krótkie pytania i wypowiedzi.
Referaty w Panelu 111:

1. Prof. Zuo Yawen z Uniwersytetu Wuhan, Rekomentarz do istoty i znaczenia
Leninowskiej Nowej Polityki Ekonomicznej.

11

Tematykę Panelu 1 oraz wystąpienia referentów przedstawiono na podstawie: Conference
Handbook…, s. 16–17 oraz Materiały Konferencji, t. I–II.
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2. Prof. Zhou Jinhau, Uniwersytet Wuhan, Przemyślenia o „pięciu morfologiach”
rozwoju społecznego.
3. Prof. Wu Yulin z Uniwersytetu im. Sun Yatsena w Pekinie, O praktycznej
racjonalności ideologii Marksa i jej współczesnej teorii dobra.
4. Prof. Shao Fajun z Politechnicznego Uniwersytetu Henan, Studia nad socjalistyczną teorią w marksistowskiej teorii społeczeństwa i jej współczesna wartość.
5. Wykładowca Dong Liangjie z Uniwersytetu Wuhan, Nowy etap połączenia
materializmu historycznego i teorii wartości dodatkowej – Czytanie „Ekonomicznego manuskryptu” Marksa z lat 1861–1863.
6. Prof. Tang Shanmei z Uniwersytetu w Nankinie, Witalność wartości historycznych i współczesne wyjaśnianie marksistowskiej myśli o humanizmie.
7. Wykładowca Zhou Hairong, Południowo-Zachodni Uniwersytet Finansów
i Ekonomii w Chongqing, O poglądach Marksa na temat wolnego czasu.
8. Wykładowca Lang Tingjian z Uniwersytetu Wuhan, Myśl Marksa-Engelsa
o cywilizacji ekologicznej.
9. Wykładowca Cao Yun z Uniwersytetu Hehai, Jak zlikwidować biurokrację –
logiczna koncepcja i realistyczna inspiracja w „Państwie i rewolucji”.
10. Wykładowca He Jinglei z Uniwersytu Południowo-Zachodniego w Chongqing, Analiza logiki reformizmu Bernsteina.
Referaty w Panelu 212:

1. Prof. Wu Liying ze Szkoły Partyjnej w prowincji Hunan, Analiza aktualnej
sytuacji socjalizmu na świecie w XXI wieku.
2. Prof. Wu Ning z Uniwersytetu Ekonomii i Prawa w Zhongnan, Ekologia jako
wewnętrzny wymiar socjalizmu.
3. Prof. Lu Cjangnan ze Szkoły Partyjnej w prowincji Hubei, O przedstawicielskiej postaci ekosocjalizmu w USA i jego ideach – poglądy ekocentrycznej twórczości Joela Kovela.
4. Prof. Yang Wei z Uniwersytetu Wuhan, O głównej strategii krajów zachodnich.
5. Prof. Zhou Minghai z Uniwersytetu w prowincji Anhui, Zagraniczne badania
chińskiej strategii tzw. Czwartej Rundy.
6. Wykładowca Guo Guang z Uniwersytetu Hohai, Krytycyzm Benjamina i rekonstrukcja jego poglądów na temat postępu historycznego i jego współczesnego
znaczenia.
7. Wykładowca Hu Jianlan z Uniwersytetu Wuhan, Studia porównawcze między
szkołą frankfurcką a marksowską teorią klas.

12

Tematykę Panelu 2 oraz wystąpienia referentów przedstawiono na podstawie: Conference
Handbook…, s. 18 i Materiały Konferencji, t. I–II.
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8. Prof. Yan Yan z Uniwersytetu Ekonomii i Prawa z Zhongnan, Czy reforma
rodziny wznieci pożar prerii? Przemyślenia o teorii reformy rodziny szkoły budapeszteńskiej.
9. Wykładowca Yan Jiehua z Uniwersytetu Guangxi, Wstępne badania nad istotą
wschodniej wartości w Wietnamie.
10. Wykładowca Liu Biangyi z Uniwersytetu Wuhan, Nacjonalizm na tle globalizacji.
Referaty w Panelu 3 (uczestniczył w nim autor tego opracowania)13:

1. Prof. Luo Kequan z Uniwersytetu w Jilin w Mandżurii, Od maoistowskiej
polityki równości do wolności ekonomicznej Denga.
2. Prof. Feng Wangzhou z Uniwersytetu Technologicznego prowincji Hubei,
Objaśnianie i Deklaracja: Myśl o socjalizmie z chińską charakterystyką.
3. Prof. Qiu Xiaomin z Uniwersytetu Finansów i Ekonomii w Kantonie, Budownictwo socjalizmu z chińską charakterystyką z wielowymiarowej perspektywy
doświadczenia w praktyce reformowania i otwarcia.
4. Prof. Li Chunhao z Chińskiego Centralnego Uniwersytetu Pedagogicznego,
Podstawowe doświadczenie socjalistycznej drogi z chińską charakterystyką.
5. Prof. Zhou Zhigang z Uniwersytetu Wuhan, Studia nad pogłębieniem reform
socjalistycznej gospodarki rynkowej i perspektywy uczciwego i sprawiedliwego
społeczeństwa.
6. Prof. Xiang Jiuyu z Uniwersytetu Wuhan, O międzynarodowej strategii komunikacji chińskiego marksizmu.
7. Prof. Hang Bo z Uniwersytetu Jilin, Wewnętrzna logika istotnych socjalistycznych wartości.
8. Prof. Pang Ning z Uniwersytetu Międzynarodowego Biznesu i Ekonomii
w Szanghaju, Stanowisko Xi i rozwój podmiotowości ludu jako kwestii materializmu historycznego.
9. Wykładowca Shen Jianbo z Chińskiej Akademii Liderów w Pudongu (Szanghaj), Praktyka chińskiego marzenia na płaszczyźnie wizji „Globalnej integracji”.
10. Wykładowca Wu Kai z Uniwersytetu Wuhan, Działać w kierunku „potrójnego
samozaufania” do socjalizmu z chińską charakterystyką odpowiednio do czasu.
W zakończeniu tej części możemy stwierdzić, że wystąpienia referentów nie wyczerpują w całości zgłoszonych i opublikowanych w Materiałach Konferencji prac,

13

Tematykę Panelu 3 oraz wystąpienia referentów przedstawiono na podstawie: Conference
Handbook…, s. 19, Materiały Konferencji t. I–II oraz wyników własnej obserwacji autora.
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które z powodu braku czasu nie mogły być wygłoszone. Przykładowo wymieńmy
interesujący artykuł prof. Yang Liyin pod tytułem Trzy oblicza społeczeństwa postsocjalistycznego czy prof. Zhang Jian pod tytułem Socjalizm albo barbarzyństwo: Myśl
Róży Luksemburg o konieczności socjalizmu.
Po zakończeniu dyskusji w panelach odbyło się ponowne posiedzenie plenarne,
któremu przewodniczył prof. Yuan Yinchuan – prodziekan Wydziału Marksizmu
z Uniwersytetu Wuhan, na którym przewodniczący paneli złożyli krótkie sprawozdania z dyskusji panelowych, a następnie dokonane zostało podsumowanie całej Konferencji przez prof. Ding Jumping – byłą dziekan Wydziału i wielce zasłużoną postać
naukową dla Uniwersytetu Wuhan. Prof. Ding Jumping wskazała na główne cele
naukowe Konferencji (Sympozjum), które w pełni zostały zrealizowane, podkreśliła
nie tylko znaczenie naukowe i dydaktyczne Konferencji, ale także wyniki badawcze
będące ważnymi ekspertyzami życia politycznego, gospodarczego i ideologicznego dla władz prowincji i całej Republiki. Ważnym akcentem Konferencji był udział
w niej gości zagranicznych, którzy wzbogacili treści analizami i spojrzeniem z zewnątrz. Pani Profesor zapowiedziała kontynuację tego rodzaju spotkań14.
W zakończeniu trzeba podkreślić wysoki poziom teoretyczny Konferencji, dużą
liczbę zgłoszonych cennych referatów, które podejmowały opis i analizę licznych
aspektów życia gospodarczego i społeczno-politycznego Chińskiej Republiki Ludowej. Jednocześnie uwaga licznych chińskich marksistów skierowana jest na „nowe
czytanie Marksa i Engelsa”, na odkrywanie i przyswajanie jego uogólnień dla współczesnej nauki chińskiej. Ważny był również udział marksistów zagranicznych.

14

Conference Handbook…, s. 20.
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Dialektyka równości
Recenzja: Michał Kozłowski, Znaki równości. O społecznym konstruowaniu stosunków egalitarnych, Scholar, Warszawa 2016
Równość zazwyczaj konfrontowana jest z wolnością i najczęściej gorzej na tym wychodzi. Dzieje się tak głównie w potocznym użyciu tych pojęć, jednak nie miałoby to
miejsca, gdyby impuls do takiego ujmowania sprawy nie wyszedł wcześniej od filozofów, intelektualistów i wszystkich tych, którzy dzięki zajmowanej pozycji w strukturze klasowej uzurpują sobie rolę wychowawców klas niższych i którzy – świadomie
bądź nie – przyczyniają się do wspierania interesów elit, dla tych ostatnich bowiem
istnienie nierówności stanowi rację ich bytu. Jednak owo przeciwstawienie równości
i wolności nie jest bynajmniej oczywiste, choć za takie ma być uważane. Nie bierze
się ono z nieoszlifowanego filozoficznie zdroworozsądkowego podejścia do świata,
nie pochodzi od jakiegoś bezimiennego „szarego człowieka z ulicy”, jak chciałby to
widzieć niejeden anglosaski filozof zdrowego rozsądku. Przeciwstawienie „dobrej
wolności” i „złej równości” jest bowiem wymysłem dość świeżym, bo XX-wiecznym. To dziedzictwo zimnej wojny, z której jedna strona podzielonego wcześniej na
pół świata wyszła zwycięsko, nie porzuciła jednak właściwych dla tamtego okresu
dychotomii, lecz umocniła je i pod nazwą „neoliberalizmu” dalej promuje swoją wizję wolności kosztem równości, której łaskawie pozostawiła miejsce skromne i podrzędne, w postaci co najwyżej równości szans, dyskredytując zarazem wszelkie roszczenia do równości ekonomicznej jako grożące „totalitarnym” niebezpieczeństwem
Jednak już w tym przypadku widać, że nawet skrajna doktryna „wolności” bez
jakiegoś rodzaju równości, choćby tylko w swej retoryce, choćby jedynie na obrzeżach swojego oficjalnego dyskursu, obejść się nie jest w stanie. I nie chodzi tu tylko
o obietnice i marzenia w funkcji czysto ideologicznej, a zatem o już przez Marksa
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zauważoną regułę, że każda „wznosząca się” klasa, aby skupić wokół siebie resztę społeczeństwa (de facto niższych od niej klas) przeciw panującemu porządkowi,
jest zmuszona instrumentalnie uniwersalizować swoje roszczenia i pretensje, które
następnie, gdy klasa ta osiągnie już swe cele i stanie się siłą dominującą, zostają obrócone przeciw niej1. Chodzi też o jak najbardziej realne praktyki, o gry równością,
o zarządzanie nią, dystrybuowanie i reglamentowanie. Od zarania nowoczesności
jest bowiem równość nie tylko istotnym przedmiotem zainteresowania filozofów
(choćby Thomasa Hobbesa czy Johna Locke’a, dla których argumentacji równość
w punkcie wyjścia, czyli w stanie naturalnym, ma służyć do uzasadnienia późniejszych nierówności), ale też stanowi troskę i problem dla kształtujących się państw
narodowych zmuszonych używać równości dla wzrostu własnych sił w kontekście
rozwijającego się kapitalizmu.
Mimo to równość stanowi przede wszystkim sprawę i interes grup podporządkowanych. Ich równościowe roszczenia i działania stają się jednak z konieczności
impulsem dla kontrdziałania władzy państwowej lub klasy dominującej, ponadto one
same także nie muszę mieć wymiaru stricte równościowego.
Nie chodzi o to, że sprawczość zdominowanych jest zawsze anheliczna – zwykle
nie afirmuje wprost równości, równie dobrze może być jedynie oporem przeciw
skutkom nierówności, rewanżem lub dążeniem do awansu w hierarchii nierówności. Za każdym razem jednak pozostaje siłą napędową społecznego konstruowania
równości2.

Pomiędzy państwem i jego elitami a grupami podporządkowanymi rozgrywa się
więc nieustanna i nie zawsze jednoznaczna walka o równość, ujawnia się jej dialektyka, w której różne sposoby manifestowania się równości walczą jednocześnie
i między sobą, i z nierównością, skutkując niejednokrotnie trudnymi do przewidzenia
konsekwencjami. Dlatego też równość należy sproblematyzować, poddać krytycznemu namysłowi i zarazem uhistorycznić i ukonkretnić, porzucając – przynajmniej

1

„[P]anują myśli coraz bardziej abstrakcyjne, tzn. myśli, które coraz bardziej przybierają formę
powszechności. Każda bowiem nowa klasa, która zajmuje miejsce klasy przed nią panującej,
bywa zmuszona – już choćby dlatego, żeby swój cel osiągnąć – do przedstawiania swojego interesu jako interesu wspólnego wszystkim członkom społeczeństwa, czyli, wyrażając się w sposób abstrakcyjny: do nadawania myślom swoim formy powszechności, do przedstawiania ich
jako jedynie rozumnych i ogólnie obowiązujących. Klasa dokonująca rewolucji – już choćby
dlatego, że się jakiejś innej klasie przeciwstawia – występuje początkowo nie jako klasa, lecz jako przedstawicielka całego społeczeństwa. […] Każda nowa klasa musi więc realizować swoje
panowanie na podstawie szerszej niż podstawa klasy poprzednio panującej”. K. Marks, Ideologia niemiecka, w: K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. III, Warszawa 1961, s. 52–53.

2

M. Kozłowski, Znaki równości. O społecznym konstruowaniu stosunków egalitarnych,
Warszawa 2016, s. 225.
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jako punkt wyjścia – abstrakcyjną „równość w ogóle” jako kategorię dobrą dla analitycznej filozofii moralności, ale nie dla krytycznej filozofii społecznej. Tak też czyni
Michał Kozłowski w swojej książce habilitacyjnej Znaki równości. O społecznym
konstruowaniu stosunków egalitarnych. Autor, pracownik naukowy Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, a także publicysta i redaktor kwartalnika „Bez
Dogmatu”, postanowił skupić się wyłącznie na problemie równości, bez odnoszenia
jej i porównywania na równych zasadach z wolnością czy sprawiedliwością (jak np.
czynią to anglosascy liberałowie w rodzaju Rawlsa czy Dworkina). W swoim problematyzowaniu równości Kozłowski podąża w głównej mierze za Michelem Foucaultem (a także za Karolem Marksem i Bourdieu, żeby wymienić najważniejsze wpływy3), przy czym nie rekonstruuje jakiejś systematycznej genealogii czy też filozofii
dziejów postępu równości. W swojej pracy stosuje raczej historię „wydarzeniową”
(w sensie jednak zgoła odmiennym od używanego przez Badiou), traktując wydarzenia z różnych czasów i przestrzeni raczej jako symptomy będące skutkami i mające
skutki, i bez porządkowania ich wedle hierarchii ważności, aby uniknąć tworzenia
jakiejś spójnej narracji przyczynowo-skutkowej mającej tłumaczyć procesy w wymiarze długiego trwania.
Swoją metodę ujmowania sposobów przejawiania się równości w wybranych
wydarzeniach historycznych porównuje Kozłowski do metod właściwych etnografii:
„badanie niewielu przypadków, za to możliwie wszechstronne i pogłębione… próba
uchwycenia społecznego zjawiska, a nie testowanie hipotezy na jego temat… badanie polegające na interpretacji znaczeń i funkcji ludzkich działań… za pomocą kategorii możliwie elastycznych i zmiennych”4. Jak sam pisze, uprawia on „historyczną
synchronię”, stosując wobec niej „uniwersalizm poznawczy” – odrzuca postulaty badawcze hermeneutyki, zamiast tego zaś przyjmuje, iż „wszystkie wydarzenia można
rozpoznawać za pomocą tych samych narzędzi”, o ile nie zamyka się ich katalogu
i pozostaje się gotowym do ich modyfikacji5. Metoda ta, trzeba przyznać, naraża się
na zarzut prezentyzmu, co szczególnie wydaje się uzasadnione w przypadku partii
poświęconych równości w starożytnej Grecji i Rzymie.
Kozłowski ujmuje równość jako element aktywny. Ma to decydujące znaczenie
dla identyfikowania genezy roszczenia równościowego w klasach i grupach podporządkowanych. W relacji z nimi działania państwa czy władzy – nawet jeśli one
same sprowadzają się ostatecznie do praktyk równościowych – należy postrzegać

3

Na temat pojmowania przez Kozłowskiego związków myśli Marksa z twórczością Foucaulta
por. M. Kozłowski, Foucault czyta Marksa. Marks czyta Foucaulta, „Praktyka Teoretyczna”
2011, nr 4, http://www.praktykateoretyczna.pl/PT_nr4_2011_Commonwealth/19.Kozlowski.
pdf (15.08.2016).
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w świetle Foucaultowskiej kategorii „działania na działanie”, które nie sprowadza
się zawsze do czystej przemocy, ale raczej aktywnie próbuje wygrać stawkę równościową do wykorzystania jej dla własnej technologii rządzenia, zarazem pacyfikując
i dyscyplinując źródłowy impuls pochodzący z dołu6.
Po drugie, ujmuje Kozłowski równość jako społeczno-historyczny i dyskursywny „konstrukt, a więc także stosunek społeczny”7. Twierdzi przy tym, iż „równość
nigdy nie jest zwyczajnym skutkiem usunięcia nierówności, nie tkwi pod jej skorupą,
gotowa do użycia, lecz wymaga rozmaitych projektów, zabiegów, urządzeń, sposobów podtrzymywania i przekształcania w nieustannie zmieniających się warunkach”8. I właśnie to konstruowanie równości, rozmaite i nieraz sprzeczne wobec siebie
historyczne sposoby jej tworzenia, urządzania i artykułowania w polu społecznym
stanowią przedmiot badań Kozłowskiego. Poddaje on równość „problematyzacji”,
którą, znów w nawiązaniu do Foucaulta, pojmuje jako „wprowadzenie jakiejś rzeczy
w grę równości pod rozmaitymi postaciami, przede wszystkim pod postacią analizy
politycznej”9. Tą „jakąś rzeczą”, będącą przedmiotem analizy politycznej i stawką
w grze równości, są zasoby społeczne ujmowane – tym razem w nawiązaniu do Bourdieu – jako formy kapitału: symbolicznego (prestiż i uznanie), społecznego (władza) i ekonomicznego (kontrola nad zasobami materialnymi) – ale nie w odniesieniu
do jednostek, lecz do klas społecznych. Te zasoby czy też formy kapitału podlegają
konwersji i mają tendencję do wzajemnego się przyciągania. Kozłowski podkreśla
przy tym, że spośród nich najistotniejszy dla walk o równość jest zdecydowanie wymiar ekonomiczny, podczas gdy zmiany w dystrybucji prestiżu czy szacunku mają
charakter raczej dodatkowy czy nawet po prostu pozorny.
Wspomniane wcześniej sposoby manifestowania się czy też konstruowania równości to wedle Kozłowskiego figury, „które często odnajdujemy tam, gdzie równość

6

„Czy swoistego charakteru stosunków władzy należy, wobec tego, poszukiwać w przemocy,
będącej ich zalążkową komórką, najgłębszą tajemnicą i decydującą rezerwą? Czy przemoc jawi
się w ostatniej instancji jako prawdziwe oblicze władzy, które odsłania ona zawsze, gdy tylko
okoliczności zmuszają do zrzucenia maski? Władzę, w rzeczy samej, określa to, iż nie polega
ona na bezpośrednim i natychmiastowym oddziaływaniu na innych ludzi. Działa ona raczej, by
tak rzec, na cudze działania: już podjęte, jak również te, do których dopiero może dojść obecnie
lub w przyszłości. Przemoc godzi w ciała lub rzeczy; przymusza, krępuje, łamie kołem, niszczy
lub blokuje wszelkie możliwości. Na jej drugi biegun nadaje się wyłącznie bierność – jeśli
napotka na opór, nie ma innego wyjścia, jak tylko zredukować go do zera. Przesłankę władzy,
z drugiej strony, stanowią dwa wzajemnie sobie niezbędne człony. Jeśli ma ona być sobą, to
«inny» (ten, którym się włada) musi zostać uznany – gruntownie i aż do końca – za osobę zdolną do działania. W obliczu władzy otwiera się ogromne pole reakcji, odpowiedzi i inwencji”.
M. Foucault, Podmiot i władza, tłum. J. Zychowicz, „Lewą Nogą” 1998, nr 9, s. 185.
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staje się przedmiotem problematyzacji i stawką walki”10. Wyróżnia on cztery takie
figury; stanowią one oś książki i równocześnie istotę autorskiej problematyzacji Kozłowskiego. Są to: rządzenie równością, wykluczający uniwersalizm, równość przez
ustanowienie i sprawczość zdominowanych. Najistotniejsze miejsce w świetle tej
problematyzacji przypada ostatniej z tych figur. Sprawczość zdominowanych stanowi zatem jednocześnie probierz oraz motor uruchamiający działania i wysiłki pozostałych wymienionych figur. Tym samym widoczne jest, iż Kozłowski przyznaje
wyraźny i decydujący prymat walce klas, czyli w konsekwencji walkom grupy klas
zdominowanych i podrzędnych. Spróbuję teraz pokrótce streścić, jak autor rozumie
te figury.
Rządzenie równością zostało już wyżej zasygnalizowane. Chodzi tu ni mniej, ni
więcej, jak o odgórne techniki czy też technologie rządzenia – a właściwie zarządzania – „żywymi” sprowadzające się do dyscyplinowania i normalizowania tych
ostatnich. Równość występuje tu w roli instrumentu zdolnego do „wywoływania
skutków”, przy czym jest to praktyka – należy to podkreślić – oparta na wykluczeniu,
na podziale równości rozgrywanym często za pomocą chytrego otwierania dostępu
do jednych zasobów lub wymiarów równości przy jednoczesnym zamykaniu dostępu do pozostałych.
Żeby rządzić efektywnie, trzeba używać równości jako jednego z instrumentów,
nawet jeśli czyni to tylko w ograniczonym zakresie […], żeby dostęp do wysokich
pozycji w tej hierarchii odbywał się na równych zasadach. Siłą rzeczy równość
występuje tu jako narzędzie budowania bardziej wydajnej niż poprzednia struktury nierówności11.

Równość służy zatem jedynie jako środek do zwiększania efektywności systemu społecznego opartego na nierówności. Nie znaczy to jednak, że równość tam
występująca jest jedynie pozorna bądź że należy ją postrzegać jedynie w ciemnych
barwach manipulowania maluczkimi przez potężne aparaty państwa. Choć Kozłowski sprzeciwia się teleologii Georga W.F. Hegla i chytrości rozumu jako motoru dziejów, to przyznaje, że raz uruchomioną dynamikę równościową trudno potem zatrzymać, że paradoksalnie pewne urządzające i dyscyplinujące techniki odrywają się od
swojego pierwotnego celu i przyłączają się do wspierania kolejnych roszczeń do
równości artykułowanych przez podporządkowanych. „Wszak odwrotną stroną medycznej kontroli i klasyfikacji populacji jako całości jest niemal natychmiast postulat
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powszechnej opieki medycznej”12. Dynamika równości wymyka się władzy i niejako
powraca do podporządkowanych, ale często już w innej, niespodziewanej postaci.
Owej wieloznacznej równościowej chytrości można się też doszukać w praktyce
równości szans jako sztandarowym postulacie neoliberalizmu. Kozłowski demitologizuje równość szans, przyjętą również do programów politycznych mainstreamowych socjaldemokracji, jako mającą u swych źródeł nie etyczne roszczenie do równości efektów, lecz wymóg zwiększenia konkurencyjności jednostek, także poprzez
włączenie do gry konkurencji tych, którzy wcześniej (np. z powodu dyskryminacji
płciowej czy rasowej) uczestniczyć w niej nie mogli. Równość szans stanowi zatem
zaproszenie do uczestnictwa na równych i jawnych zasadach w „grze nierówności”.
Chytrość jednakże i tu wkracza tylnymi drzwiami, choć być może nie jest tak jednoznaczna jak w przypadku wspomnianej opieki medycznej. Kozłowski przywołuje
opinię Waltera Benna Michaelsa, że „kapitalizm potrzebuje równości w sensie braku
dyskryminacji”13. Oznacza to, iż neoliberalizm, walcząc z równością ekonomiczną,
jednocześnie promuje równość kulturową jako sprzeciw wobec dyskryminacji kobiet,
mniejszości seksualnych i etniczno-rasowych. Nie zmienia to jednak faktu, że równość taka jako brak dyskryminacji nie może być w pełni skuteczna, bowiem obejmuje sobą jedynie te – na przykład – kobiety, które w wyścigu szczurów przybiegną na
metę jako pierwsze, i tym samym umacnia, a nie osłabia reżim wszechobejmującej
konkurencji jako zasady życia społecznego. Nie trzeba jednak być heglistą, żeby zauważyć, iż raz uznaną – choćby w praktyce realizowała się tylko u niewielkiej części
dyskryminowanej wcześniej populacji – dynamikę równości kulturowej będzie później o wiele trudniej zatrzymać, nie mówiąc już o jej cofnięciu.
O ile „rządzenie równością” umiejscawia siebie ponad i poza rządzonym społeczeństwem i aplikowanymi tam praktykami równościowymi, o tyle wykluczający
uniwersalizm identyfikuje siebie z pozycji wewnątrzwspólnotowej. Istota tej figury sprowadza się do projektowania i podtrzymywania wspólnoty równych poprzez
ustanowienie granic, poza którymi równość już nie przysługuje. I mogą to być granice przechodzące wewnątrz społeczeństwa, jak pokazuje to przykład klasycznej
ateńskiej agory, ale także współczesnych zachodnioeuropejskich państw narodowych w kontekście nie tylko kryzysu uchodźczego, lecz także śrubowania kryteriów
przynależności do wspólnoty wymierzonych w mniejszości muzułmańskie, jak na
przykład we Francji.
Również więc i tu figura równości jest jedynie pozornie egalitarna i w rzeczywistości wzmacnia i utrwala wykluczenie i podporządkowanie, choć przecież sama mówi
językiem uniwersalizmu i praw człowieka. Zarazem jest ona blisko spokrewniona
z technikami rządzenia równości, z którą w świecie zachodnim od dawna współwy12
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stępuje. Wedle Kozłowskiego demitologizację nowoczesnego fałszywego uniwersalizmu zawdzięczamy głównie feminizmowi i teorii postkolonialnej, lecz to przede
wszystkim Marksowi należy się pierwszeństwo wyartykułowania jego krytyki.
W mocy pozostaje pierwotna Marksowska diagnoza dotycząca niemożliwości
zwyczajnego rozszerzenia panującego uniwersalizmu na tych, którzy dotąd pozostali wykluczeni. Wykluczenie i podporządkowanie pozostają właśnie społecznymi warunkami możliwości takiego uniwersalizmu, nawet jeśli nie są warunkami
logicznymi14.

Jeśli chodzi o sprawczość zdominowanych, to jej pierwszorzędna rola w inicjowaniu i właściwym, niewykluczającym wyrażaniu roszczeń egalitarnych została już
wcześniej dość wyraźnie zaznaczona. W rozdziale poświęconym temu problemowi
Kozłowski porusza wiele kwestii ważnych dla zrozumienia fenomenu oddolnie się
tworzącej równości, dyskutując głównie z koncepcjami próbującymi wyjaśnić logikę sprawczości zdominowanych (Ranciere, De Certeau, E.P. Thompson, Operaizm).
Pytania, jakie tu padają, dotyczą między innymi tego, jak możliwa jest emancypacja
podporządkowanych, jeśli istotą ich podporządkowania jest systemowe pozbawienie
ich narzędzi umożliwiających wyzwolenie się (Marks, rzecz jasna, uznawał istnienie
takich narzędzi jako przynależnych proletariatowi); i czy w związku z tym „wyzwolona powinna zostać tożsamość zdominowanych, czy też zdominowani wyzwolić się
mają do własnej tożsamości”? I czy w jakimkolwiek sensie można mówić o sprawczości, jeśli zdominowani poddani są totalnej władzy systemu administrowania ich
ciałami i umysłami, w świetle czego można niekiedy czytać prace Foucaulta czy Bourdieu? Czy więc już w systemie biowładzy, w obszarze „totalnego administrowania”
(jak wyrażali się Max Horkheimer i Theodor W. Adorno), jest możliwa jakakolwiek
autonomiczna i pozostającą poza centralną czy kapitalistyczną kontrolą działalność?
Nie rozstrzygając większości z tych pytań, chciałbym mimo to podkreślić jeden element, jaki Kozłowski przejmuje tak od De Certeau, jak i – wydaje się to paradoksalne – od Foucaulta. Chodzi mianowicie o to, że wedle autora Znaków… sprawczość zdominowanych jest wpisana w samo wykluczenie i także w samo działanie
nowoczesnego i kapitalistycznego systemu społecznego, który choć jest systemem
nierówności i dominacji jednych klas nad innymi, to jednak nigdy nie ustanawia dominacji całkowitej, pozostawiając zawsze zdominowanym jakiś margines swobody
i kreatywności (tym kontekście w rozumieniu pozarynkowym). Odrzucając pojęcie
totalitaryzmu i opierając się na wspomnianym „działaniu na działaniu” (jako różnym
od stosowania przemocy bezpośredniej), stwierdza Kozłowski, iż „praktyki dominacji są zawsze niedokończone, niepełne, tylko do pewnego stopnia intencjonalne
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i oparte na bardzo niepewnym rozpoznaniu warunków własnej realizacji […] dominacja, która objęłaby całą przestrzeń społeczną, stałaby się bezużyteczna” – bezużyteczna dla panujących i dla samego systemu15. Tę samą intuicję stawia on u podstaw
swojego rozumienia kapitalizmu w powiązaniu go z tym, co „przedkapitalistyczne”
czy „niekapitalistyczne”. Odrzuca on mianowicie pojmowanie kapitalizmu w kategoriach ewolucji stadiów i faz prowadzących mocą własnego rozpędu aż do jakiegoś
idealnego czy kompletnego kapitalizmu – co oprócz oczekiwanego jego załamania
się pod własnym ciężarem pociąga za sobą również uznanie jakiejś kapitalistycznej
utopii posiadającej swój immanentny telos. Kapitalizm wedle niego
zasadniczo pozbawiony jest esencji. Jest konfiguracją stosunków sił, praktyk
i dyskursów, względnie spoistą historycznie, lecz ulegającą permanentnym mutacjom […] i załamaniom, które donikąd nie prowadzą. W tym sensie nie jest on
brzemienny żadną nową utopią ani też antyutopią […] Kapitalizm […] ma swój
conatus w sensie spinozjańskim, czyli dąży do samozachowania w zmiennych
warunkach, a więc zmienia się, by przetrwać16.

I dalej, w kontekście spodziewanej przez wielu wszechogarniającej totalności
specyficznie kapitalistycznych stosunków produkcji i cyrkulacji:
Kapitalizm, mimo wpisanej weń logiki ekspansji, nie jest samodzielnym hegemonem świata społecznego. Pomimo że od Marksa przez Adorno do Negriego krytycy kapitalizmu wieszczą „utowarowienie” wszystkich stosunków społecznych,
to jednak proces utowarowienia jest raczej asymptotyczny, jest ruchem, który ze
względów strukturalnych nigdy nie sięga celu. Przedkapitalistyczne lub po prostu
niekapitalistyczne pozostają rozległe obszary nie tylko stosunków władzy, lecz
także pracy i produkcji. Celem jest więc nie tyle destrukcja dawnych hierarchii,
jak chcieli Marks i Engels, lecz raczej nieustanne negocjacje z nimi – stawką
jest przeobrażenie i uzgodnienie dawnych hierarchii i przywilejów z hierarchiami
i przywilejami wytwarzanymi przez logikę kapitalizmu. Nie zawsze chodzi o likwidację niekapitalistycznych sposobów produkcji, lecz o uzgodnienie ich z kapitalistyczną logiką akumulacji17.

***
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Omawiana tu książka Michała Kozłowskiego jest z pewnością jedną z najlepszych
pozycji z zakresu filozofii społecznej, jakie ukazały się w ostatnich latach. Przede
wszystkim zaś jej wartość wiąże się z powrotem do tematu równości, tematu dla lewicowej myśli i praktyki politycznej fundamentalnego, jednak z wielu powodów pod
względem filozoficznym zaniedbanego. Kozłowski ponownie problematyzuje wieloznaczne i z natury nieostre pojęcie równości, o której, wydawałoby się, że wszystko
już wiemy i że najwyższy czas przejść od słów do czynów i wreszcie ją ustanowić.
Tymczasem zmusza on swoich czytelników do krytycznej refleksji i ponownego
przemyślenia lewicowych imponderabiliów, niejako więc zaprasza do zrobienia raczej kroku w tył, by dzięki temu przygotować krok w przód – tym bardziej że obecnie
w żadnym razie nie da się w tę pożądaną stronę posunąć nawet o pół kroku.
Mimo wielkiej wartości, jaką widzę w tej książce, a także szacunku, jaki żywię do
jej autora, mam jednak wiele wątpliwości odnośnie do jego wyborów teoretycznych,
jak i sposobów przeprowadzania niektórych argumentacji. Przede wszystkim trudno mi się całkowicie zgodzić z proponowaną tu wykładnią kapitalizmu. Aczkolwiek
podzielam niechęć Kozłowskiego do teleologicznej i ewolucjonistycznej historiozofii, jego krytykę Negriego i postrzeganie kapitalizmu w kategorii conatusu, czyli
samozachowania, to widzę, że w tej wykładni kapitalizm przestaje być systemem
produkcji, formacją ekonomiczną. Mimo wagi, jaką Kozłowski przykłada do nierówności ekonomicznych, zdaje mi się, że ekonomia jako główna przyczyna nierówności
zbyt często gubi się w jego dyskursie. Odchodząc daleko od marksistowskiej ortodoksji z jej ekonomizem, a zawierzając głównie Foucaultowi i Bourdieu, wylewa,
być może się mylę, dziecko z kąpielą; nierówność przybiera zaś u niego zasadniczo
formę wykluczenia w relacjach władzy i dominacji, które wszak są nieodłączne od
kapitalizmu, ale nie tylko od niego i niekoniecznie stanowią o jego historycznej specyfice. Dla Kozłowskiego jednak wykluczenie jest sprawą wyłącznie nowoczesności,
wcześniej zaś – w zasklepionych społecznościach hierarchicznych – istnieć miało
jedynie podporządkowanie bez wykluczenia (rodzi się tu pytanie o status niedotykalnych w Indiach, którzy istnieli tam na długo przed przybyciem tam z Anglikami
kapitalizmu, a wszak Kozłowski poświęca niedotykalnym niejedną stronę). Takie
ujmowanie przez niego sprawy w żadnym razie nie musi prowadzić do odrzucenia
całej argumentacji zawartej w książce, o której chciałbym powiedzieć – mimo tych
paru skromnych uwag – że stanie się ona w lewicowych środowiskach filozoficznych
zarzewiem budujących dyskusji i świeżych przemyśleń.
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i XX w.). Autor wielu publikacji, w tym książek: Filozofia i sztuka u Nietzschego.
Od krytyki filozofii wystrzegającej się sztuki do pochwały sztuki stającej się filozofią;
Nietzsche i filozofia dionizyjska; O człowieku i nie tylko… Impresje filozoficzne; Ecce
Nietzsche. Interpretacje filozoficzne; Karl Löwith a heglowski rozwój ducha w XIX
wieku. Inspiracje filozoficzne; Schopenhauer – Nietzsche – Heidegger. Fundamentalne kwestie filozofii życia.
Daniel Bensaïd (ur. 25 marca 1946, zm. 12 stycznia 2010 r.) –wybitny francuski
filozof, intelektualista, marksista, profesor Uniwersytetu Paris – VII. Od 1968 roku
wiodący działacz francuskiego ruchu trockistowskiego. Legendarna postać rewolucyjnego marksizmu zachodniego. Członek International Institute for Research and
Education. Od 1969 roku był czołowym działaczem Związku Rewolucyjnych Komunistów (Ligue communiste révolutionnaire – LCR), a w 2009 roku współzałożycie-
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lem Nowej Partii Antykapitalistycznej (Nouveau parti anticapitaliste – NPA). Autor
niezliczonej wręcz liczby książek, artykułów, recenzji, rozpraw, wywiadów, w tym
studiów poświęconych Walterowi Benjaminowi i Karolowi Marksowi. Napisał
między innymi: La Révolution et le Pouvoir; Walter Benjamin, sentinelle messia
nique; La Discordance des temps. Essais sur les crises, les classes, l’histoire; Marx
l’intempestif: Grandeurs et misères d’une aventure critique (XIXe-XXe siècles); Le
pari mélancolique; Le sourire du spectre; Qui est le juge?; Contes et légendes de la
guerre éthique; Éloge de la résistance à l’air du temps; Une lente impatience. Un
ordre d’idées; Les Irréductibles; Fragments mécréants: Sur les mythes identitaires et
la république imaginaire; In Memory of a Rebel („Telos” 1980, no. 44), Politiques de
Marx; Éloge de la politique profane; Marx, mode d’emploi. Po polsku wyszła jego
książka Wywłaszczeni. Marks, własność i komunizm, a niektóre teksty są osiągalne pod adresem internetowym: http://marksizm.edu.pl/wydawnictwa/wspolczesna-mysl-marksistowska/daniel-bensaid.
Sławomir Czapnik – dr, adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Opolskiego. Autor monografii Władza, media i pieniądze. Amerykańska ekonomia polityczna
komunikowania – wybrane zagadnienia, współredaktor książek o Kościołach w polskiej przestrzeni publicznej i płynnej nowoczesności. Obecnie pracuje nad monografiami o tak zwanym Państwie Islamskim, państwie dobrobytu i telewizji w Polsce.
Rafał Jakubowicz (ur. 1974) – absolwent Wydziału Wychowania Plastycznego oraz
Wydziału Malarstwa, Grafiki i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu oraz
Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (specjalność: hebraistyka). Pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, gdzie na Wydziale Edukacji Artystycznej prowadzi Pracownię Sztuki w Przestrzeni Społecznej. Członek Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza. W 2011 roku w Centrum Sztuki Współczesnej Kronika
w Bytomiu zrealizował projekt pod tytułem Bezrobotny w ramach programu Galerii
Kronika zatytułowanego Prace Społeczne.
Edward Karolczuk – dr nauk humanistycznych. Konsultant w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku. Jego
zainteresowania naukowe dotyczą problemów teorii polityki, historii najnowszej
oraz społeczno-politycznych skutków transformacji ustrojowej. Posiada na swoim
koncie publikacje naukowe w wydawnictwach krajowych i zagranicznych. Publikował także na łamach „Dialogu Edukacyjnego”, „Nowej Krytyki”, „Przeglądu”,
„Transformacji”, „Zdania”, „Nowego Obywatela”. W 2010 roku ukazała się jego
książka O wrogu – szkice filozoficzno-historyczne, a w 2016 roku „Nagie życie” ofiar
wyzysku pracy i wojny.
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Jerzy Kochan – prof. Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Zakładu Filozofii
Kultury, absolwent historii i filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. Redaktor naczelny czasopisma filozoficznego „Nowa Krytyka”. Prezes Stowarzyszenia Marksistów
Polskich. Autor wielu publikacji z zakresu filozofii, socjologii, antropologii kulturowej, wśród nich książek: Wolność i interpelacja; Życie codzienne w matriksie; Studia
z teorii klas społecznych; Socjalizm; De non existentia dei czyli o nieistnieniu boga
(2014).
Bartosz Mika – dr, adiunkt w Zakładzie Socjologii Spraw Publicznych i Gospodarki
Uniwersytetu Gdańskiego. Absolwent socjologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W październiku 2008 roku, również na UAM, obronił doktorat
z nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Interesuje się przede wszystkim klasycznymi teoriami socjologicznymi, socjologią pracy i gospodarki oraz nierównościami społecznymi. Sekretarz redakcji „Nowej Krytyki” i jej stały współpracownik.
Jakub Nikodem – filozof i krytyk literacki, doktorant w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się filozofią społeczną nowoczesności. Przygotowuje pracę doktorską poświęconą myśli Marka J. Siemka.
Jacek Romański – doktor filozofii, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, zajmuje się współczesną myślą francuską. Autor artykułów między innymi o De Sadzie,
Foucaulcie czy Deleuzie. Jego zainteresowania naukowe oscylują na pograniczu
ontologii oraz estetyki. Obecnie pracuje nad przybliżeniem polskiemu czytelnikowi
filozofii Michela Serresa.
Zbigniew Wiktor – emerytowany prof. w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalista w zakresie politologii, systemów politycznych i teorii państwa i prawa. Od wielu lat śledzi przemiany w Chińskiej Republice Ludowej, bada
zachodzące tam procesy i czynnie uczestniczy w chińskim życiu naukowym. Oprócz
licznych publikacji, w tym wielu zagranicznych, opracował książkę poświęconą
współczesności Chin – Chiny na drodze socjalistycznej modernizacji. Autor także
między innymi książek Geneza i rozwój teorii naukowego komunizmu; Illinois: zarys
rozwoju społeczno-politycznego; Rozwój i prognozy przyszłości Chin w zmieniającym się świecie (z Mieczysławem Rakowskim).

