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Wstęp

Dwie ortodoksje

Postmodernizm długo funkcjonował na zasadzie pojęcia, które w ję-
zyku niemieckim określa się mianem Kampfbegriff. Nazywanie ko-
goś postmodernistą, podobnie zresztą jak feministką czy new- 
-age’owcem, nie miało na celu wyłącznie wyznaczenia miejsca danej 
osoby na mapie współczesnej humanistyki. „Postmodernistą” dało 
się kogoś przy okazji pognębić i napiętnować, a przynajmniej zasu-
gerować kiepską czy wręcz hucpiarską jakość wyznawanych przez 
taką osobę poglądów. Pojęcie to wykorzystywano nie tylko do opi-
su, stosowano je także z upodobaniem w dyskursywnej walce. Polski 
poeta Jacek Podsiadło posłużył się kiedyś w tytule felietonu zbitką 
„pstrodemonizm”, która dość dobrze oddaje panujące przez wiele 
lat nastawienie do twórców kojarzonych, z tego czy innego powodu, 
z szyldem postmodernizmu. Przesłanie jest jasne. Postmodernista 
to ktoś mający w głowie pstro i eklektycznie, zaś tego rodzaju ir-
racjonalny chaos sprzyja krytykanctwu i demonizowaniu skądinąd 
pędzącej ku lepszemu rzeczywistości. Ostatecznie jednak nie ma 
czym się przejmować. Postmodernizm w najgorszym razie stanowi 
coś na kształt intelektualnej odmiany francuskiej choroby. Rzecz jest 
wprawdzie zaraźliwa, ale wystarczy zmienić dietę na bardziej obfi-
tującą w racjonalne argumenty i proces chorobowy ulega szybkiej 
remisji. W myśl uspokajającej diagnozy podłoże postmodernizmu 
miały bowiem stanowić wymogi akademickiej mody, a nie rzeczy-
wiste procesy społeczne.

Takie stanowisko zrozumieć tym łatwiej, że niewielu myślicieli 
wykazywało ochotę, aby określać się mianem postmodernistów. Ci, 
którzy są z postmodernizmem najczęściej utożsamiani, nie tylko pi-
sali o nim na ogół w duchu mocno krytycznym, ale często zupełnie 
wprost odżegnywali się od jakichkolwiek związków z całym nurtem. 
Michel Foucault ironizował kiedyś w wywiadzie: „Co nazywamy 
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ponowoczesnością? Nie jestem na czasie […]. Nie rozumiem, jaki 
problem jest wspólny ludziom, których nazywamy postmodernista-
mi lub poststrukturalistami”1. Jacques Derrida był w tej sprawie nie 
mniej bezpośredni: 

Są to [postmodernizm i poststrukturalizm] pojęcia do wszystkiego, 
w które najsłabiej poinformowani odbiorcy (i, najczęściej, wielkonakła-
dowa prasa) upychają niemal wszystko, czego nie lubią, zaczynając od 
„dekonstrukcji”. Nie uważam się ani za poststrukturalistę, ani za post-
modernistę. Często wyjaśniałem, dlaczego niemal nigdy nie używam 
tych słów, co najwyżej, by powiedzieć, że są nieadekwatne do tego, co 
próbuję robić. Nigdy nie mówiłem o „zapowiedziach końca wielkich 
narracji”, nie mówiąc o ich wspieraniu2. 

W obu wypowiedziach pojawia się z pewnością wiele kokieterii. 
Prawdą jest jednak także to, że cień semantyczny pojęć postmoder-
nizmu czy ponowoczesności, odkładając chwilowo dyskusję nad za-
chodzącą między nimi różnicą, był do pewnego momentu wyjąt-
kowo nieostry i zdawał się posiadać cechę niemal nieograniczonej 
rozciągliwości. Nic dziwnego, że traktujący poważnie swą twórczość 
myśliciele odczuwali sporą rezerwę wobec firmowania całego przed-
sięwzięcia własnym nazwiskiem.

Oczywiście byli również tacy, którzy w postmodernizm uwie-
rzyli bardzo głęboko. Wśród nich królowała wykładnia epoki za-
proponowana w Kondycji ponowoczesnej z 1979 roku przez Jean- 
-François Lyotarda. Przypomnijmy w skrócie tę koncepcję. Francuski 
filozof zaczyna od tego, że „wiedza naukowa nie może wiedzieć [...] 
nie uciekając się do innej wiedzy, opowieści, choć jest ona dla niej 
nie-wiedzą”3. W ustalenia nauki ludzie w i e r z ą  więc nie dlatego, że 
przekonuje ich jasność naukowego dowodu (którego najczęściej i tak 

1 Cyt. za: L. D. Kritzman (ed.), Michel Foucault: Politics, Philosophy, Culture. In-
terviews and Other Writings 1977–1984, New York 1988, s. 33–34. Wszystkie tłu-
maczenia, o ile nie zaznaczono inaczej, moje – B. K.

2 J. Derrida, Marx & Sons, w: M. Sprinker (ed.), Ghostly Demarcations: A Sympo-
sium on Jacques Derrida’s „Spectres of Marx”, London 1999, s. 229.

3 J.-F. Lyotard, Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy, przeł. M. Kowal-
ska i J. Migasiński, Warszawa 1997, s. 92.
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nie potrafiliby zrozumieć), ale dlatego, że po cichu wspiera je auto-
rytet uznawanej z góry za prawomocną historycznej narracji. „Nigdy 
nie jest tak, by prawdę można było zrozumieć, nie dając jej wiary”4 – 
pouczał już William Blake. Hipotezy zakładające kulistość Ziemi 
nie miały zatem większych szans w świecie zdominowanym przez 
opowieść uznającą określoną hierarchię sfer niebieskich, a technicz-
ne innowacje długo nie przyjmowały się w zapatrzonym w trady-
cję społeczeństwie chińskim. W Europie szczęśliwy związek nauki 
i wielkich opowieści trwał zdaniem Lyotarda do dziewiętnastego 
wieku, gdy naukowy wymóg prawdy odniesiono do dwóch wielkich 
narracji legitymizujących zachodnią wiedzę od czasów oświecenia: 
opowieści emancypacyjnej, w myśl której postęp wiedzy ma uwolnić 
ostatecznie ludzkość od wszelkiej niesprawiedliwości, oraz opowie-
ści spekulacyjnej, pojmującej historię jako stopniowe uobecnianie 
się w niej rozumnego Ducha. Cały zabieg okazał się wysoce niefor-
tunny. Szybko okazało się bowiem, że to, dzięki czemu nauka może 
liczyć na poparcie dla jej uniwersalistycznych roszczeń do ważności, 
samo nie spełnia kryteriów naukowego obiektywizmu. Wielkie opo-
wieści zaczęły podlegać procesowi ekspresowej dekonstrukcji. Jakby 
tego było mało, niwecząc autorytet wielkich opowieści, nauka po-
średnio podważyła autorytet własny, który wkrótce ucierpiał jeszcze 
bardziej za sprawą odkryć samych naukowców, w dwudziestym wie-
ku zwiedzających coraz chętniej „katastroficzne” obszary teoretycz-
nej nierozstrzygalności. Wskutek tych wszystkich procesów, twierdzi 
Lyotard, język naukowy rozpadł się na nieprzystające do siebie czę-
ści, na szereg „gier” albo lokalnych i efemerycznych dialektów. Zaś 
w ślad za jego fragmentacją – co stanowi chyba najbardziej dysku-
syjne z dokonanych przez Kondycję ponowoczesną „ustaleń” – podą-
żyła więź społeczna5. Skoro nikt, żadna religia, ideologia czy nawet 

4 W. Blake, Wieczna Ewangelia, przeł. M. Fostowicz, Wrocław 1998, s. 14.
5 Subtelności wywodu francuskiego filozofa nie muszą nas tutaj interesować, tym 

bardziej że sam Lyotard zmienił w pewnym momencie swoją interpretację po-
nowoczesnego przełomu. W wywiadzie z 1987 roku mówił nawet o Kondycji po-
nowoczesnej w tonie dającego pewien wgląd w charakter tej książki półżartu: 
„Zmyśliłem niektóre historie, odniosłem się do pewnej liczby książek, których 
nigdy nie przeczytałem, widocznie zrobiło to na ludziach wrażenie, to wszystko 
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nowoczesna nauka nie potrafi nam powiedzieć, jak jest, społeczny 
kosmos staje się płynny i tymczasowy. 

Rozpad wielkich narracji sprawił, że obudziliśmy się w rzeczy-
wistości pozbawionej jakiegokolwiek ośrodka, w której nikt nie ma 
uprzywilejowanego głosu, a cała zabawa w naukę i w życie polega 
na wymyślaniu najbardziej „paralogicznych” i rodzących możliwie 
najwięcej pomysłów koncepcji. To rodzaj walki na wizje estetycz-
ne lub, w praktyce – choć Lyotard zaprzecza, aby paralogia mogła 
mieć cokolwiek wspólnego z rynkową innowacją – na slogany rekla-
mowe. Ten ponowoczesny pejzaż ma zresztą dla francuskiego filo-
zofa optymistyczne i antysystemowe barwy. Co więcej, temu, komu 
przyszłoby do głowy umówić się z innymi, że pewne ruchy winny 
być w ponowoczesnej grze niedozwolone, a pewne slogany, mimo 
że rodzą nowe pomysły, powinny zostać zakazane, Lyotard rzuca 
w twarz jednoznaczne oskarżenie: „Terror!” („Przez terror rozumie-
my skuteczność opartą na eliminacji lub groźbie eliminacji partne-
ra z gry, jaką z nim prowadziliśmy”)6. Każda próba sklejenia na po-
wrót dryfujących odłamków świata, każdy projekt całości to w myśl 
tej filozofii niedozwolona przemoc. Wprawdzie Lyotard potrafi się 

ma w sobie trochę parodii… To po prostu najgorsza z moich książek, prawie 
wszystkie są złe, ale ta jest najgorsza” (cyt. za: P. Anderson, The Origins of Post-
modernity, London 1998, s. 26). Kondycja ponowoczesna była książką okazjonal-
ną, napisaną na zlecenie rządu Quebecu, jako raport dotyczący wiedzy w społe-
czeństwach wysokorozwiniętych. Wydaje się, że ta okoliczność mocno zaciążyła 
nie tylko na sposobie konstruowania przez Lyotarda swojego wywodu, ale także 
na doborze przytaczanych przez niego argumentów. W tekstach z późniejszych 
lat, zebranych w Postmodernizmie dla dzieci. Korespondencja 1982–1985 (przeł. 
J. Migasiński, Warszawa 1998), francuski filozof podjął na nowo część wątków 
Kondycji ponowoczesnej, nadając im jednak zupełnie inne szlify. Przyczyn roz-
padu wielkich narracji nie poszukiwał już w wewnętrznej dynamice nauki, ale 
we wpływie znacznie bardziej przekonujących i „klasycznych” w tej roli wyda-
rzeń historycznych: „Co do mnie, twierdzę, że nowoczesny projekt (urzeczy-
wistnienia uniwersalności) nie został zarzucony, zapomniany, lecz zniszczony, 
»zlikwidowany« […]. Można przyjąć »Auschwitz« jako nazwę paradygmatycz-
ną, odnoszącą się do tragicznego »niedokończenia« nowoczesności” (ibidem, 
s. 30–31). Słowem: to Auschwitz, Gułag i Laogai bardziej niż twierdzenie Gödla 
czy teoria nieoznaczoności stanowią osobliwość, z której wyłoniły się kontury 
ponowoczesnego świata.

6 J.-F. Lyotard, Kondycja ponowoczesna, s. 170.
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od czasu do czasu zreflektować, zauważając na przykład, że „czaso-
wy kontrakt jest preferowany przez system ze względu na swą ela-
styczność, mniejsze koszty oraz towarzyszącą mu żarliwszą moty-
wację, co przyczynia się do poprawy skuteczności”7, zdiagnozowaną 
przez siebie kondycję ponowoczesną ocenia on jednak koniec koń-
ców bardzo pozytywnie.

W połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku o postmoder-
nizmie mówiono więc zazwyczaj na dwa sposoby. Po jednej stro-
nie lokowali się kpiarze i skrajni sceptycy, którzy uznali pisarstwo 
postmodernistyczne za humbug i wytwór intelektualnej mody, 
wieszcząc jego rychły i zasłużony koniec, po którym racjonalnym 
istotom zabroni się urządzania żałoby. Po drugiej stronie nato-
miast znajdowali się ci, którzy w postmodernizm uwierzyli aż za 
bardzo, widząc w nim, wzorem Lyotarda, festiwal wszelkich róż-
nic, a zarazem nadejście długo wyczekiwanego królestwa wolności. 
Brakowało stanowiska pośredniego, poważnie traktującego nowy 
nastrój, a być może również jakościową odrębność ówczesnych 
społeczeństw, ale i podchodzącego do ekstatycznych inwokacji wy-
znawców postmodernizmu ze zdrowym dystansem. Coś się zmie-
niło, to prawda, ale czy zmiany te są na tyle poważne, aby mówić 
o całkowicie nowym kształcie więzi społecznej, czy też może nale-
ży włączyć opis współczesności w ramy toczącej się już od dawna 
i dziwnie znajomej opowieści?

 

Nazwać system

Póki co, i pomimo braku oficjalnego namaszczenia, kategoria postmo-
dernizmu wykazywała się jednak zaskakującą trwałością. Wprawdzie 
mądrość ludowa głosi, że prowizorki trwają najdłużej, ale do myśle-
nia daje fakt, że nawet najbardziej zjadliwe ataki nie zdołały wykorze-
nić pojęcia postmodernizmu z języka współczesnej humanistyki. Nie 
wspominając o jego stabilnej obecności na łamach prasy codziennej 
czy w słowniku co ambitniejszej telewizyjnej rozrywki. Najwyraźniej 

7 Ibidem, s. 176.
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o „być” „postmodernizmu” rozstrzygały czynniki poważniejsze, bar-
dziej obiektywne niż wola najbardziej nawet wpływowych uczestni-
ków debaty publicznej. Wraz z upływem czasu postmodernizm nie 
tylko rozwijał się prężnie w obrębie zdobytych jeszcze w latach sie-
demdziesiątych przyczółków, takich jak twórczość literacka czy ar-
chitektura, ale dokonywał coraz odważniejszych przerzutów w ob-
szary bliższe tego, co w tradycji marksistowskiej nazywa się bazą 
społeczno-gospodarczą. Warto przywołać w tym kontekście perio-
dyzację Stevena Connora, który w zredagowanej przez siebie (i ostat-
niej ważnej) antologii na temat postmodernizmu wymienia cztery 
stadia rozwoju myśli postmodernistycznej.

1. Od lat siedemdziesiątych do początku lat osiemdziesiątych 
można mówić o a k u m u l a c j i. W różnych dziedzinach, póki co 
od siebie niezależnie, „coś zaczynało się dziać”. Ihab Hassan pi-
sał o nowej wrażliwości literackiej, Charles Jencks głosił nadejście 
postmodernistycznego stylu w architekturze, Jean Baudrillard opi-
sywał struktury i mity wyłaniającego się społeczeństwa konsump-
cji, Daniel Bell najpierw dostrzegł symptomy końca „tradycyjnego” 
przemysłu, a potem także sprzeczności, w jakie popada kapitalizm, 
gdy dekadenckie style życia modernistycznych awangard rozprze-
strzeniają się pod postacią wyboru rynkowego wśród mas zblazo-
wanych konsumentów, Lyotard, o czym już wiemy, obwieścił kres 
wielkich legitymizacyjnych opowieści, przeważających w tradycji fi-
lozoficznej w dziewiętnastym i pierwszej połowie dwudziestego wie-
ku. Pomimo tego zróżnicowania, jak sugeruje Connor, dominantą 
tematyczną postmodernistycznego dyskursu była w latach siedem-
dziesiątych literatura.

2. W połowie lat osiemdziesiątych rozwijane do tej pory nieza-
leżnie wątki zaczynają łączyć się w spójniejsze całości. Rozpoczyna się 
okres s y n t e z y. Najważniejsze miejsce przypada tu niewątpliwie 
pracom Fredrica Jamesona, z przełomowym esejem Postmodernizm 
albo kulturowa logika późnego kapitalizmu na czele. Duże znacze-
nie w dokładniejszym określeniu konturów ducha czasu miały  
także wydawane na początku lat dziewięćdziesiątych prace zbio-
rowe. Antologie, w których sąsiadowały ze sobą dziedziny filozo-
fii, literatury, polityki, architektury czy religii, pozwoliły dostrzec 
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pokrewieństwo zmian zachodzących w obrębie poszczególnych dys-
cyplin. Wprawdzie związki te były już intuicyjnie przeczuwane, ale 
z pewnością nie zostały wcześniej rozpoznane w teoretycznie upo-
rządkowany sposób. Gros postmodernistycznego pisarstwa w latach 
osiemdziesiątych jest poświęcona architekturze.

3. Kolejna faza rozwoju postmodernizmu rozpoczyna się według 
Connora w połowie dekady lat dziewięćdziesiątych, gdy dyskurs osią-
ga etap a u t o n o m i i. W tym momencie znika już początkowe py-
tanie o istnienie czegoś takiego jak postmodernizm. Piśmiennictwo 
postmodernistyczne zyskuje niezbyt chlubną cechę samoreferencji. 
Jak pisze Connor: „Postmodernizm stał się nazwą dla czynności pi-
sania o postmodernizmie”8. Wtedy też po raz pierwszy idea zaczyna 
spowalniać swój wzrost, wkraczając jednocześnie do języka potocz-
nego jako słowo oznaczające „luźny, czasami groźnie luźny, relaty-
wizm”9. Wiąże się z tym również upolitycznienie postmodernizmu. 
Pod hasłem wielokulturowości i pluralizmu kulturowego wkracza 
on tryumfalnie do słownika debaty publicznej. 

4. W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych zaczyna się etap 
u p o w s z e c h n i e n i a. Wypracowane przez dyskurs wątki nie tyl-
ko są już autonomiczne, ale stają się faktami społecznymi, zostają 
wplecione w tkankę ludzkiego życia. Rezultat jest taki, że postmoder-
nizm przestaje być fenomenem akademickim czy też dyskursywnym, 
przekształcając się w najzupełniej namacalną rzeczywistość społecz-
ną. Można powiedzieć, że postmodernizm wreszcie spełnia oczeki-
wania części swoich teoretyków, stając się ponowoczesnością10. Nic 

8 S. Connor, Introduction, w: idem (ed.), Postmodernism (the Cambridge Com-
panion to), Cambridge 2004, s. 4.

9 Ibidem, s. 5.
10 W humanistyce zwykło się odróżniać postmodernizm od ponowoczesności. 

Ten pierwszy odnosi się do zjawisk kulturowych, nowych sposobów wypowie-
dzi artystycznej czy nowych sposobów narracji literackiej i filozoficznej, któ-
re mniej więcej od końca lat sześćdziesiątych zaczęły ogarniać niemal wszyst-
kie fronty zachodniej kultury. Odpowiada to z grubsza trzem pierwszym fazom 
myśli postmodernistycznej w typologii Connora. Ponowoczesność, dla odmia-
ny, jest kategorią szerszą, dotyczącą całej formacji historycznej, która, zgodnie 
z nazwą, nadeszła po erze nowoczesnej. Jest to o tyle ważne, że pozwala uści-
ślić konwencje terminologiczne, którymi będę się posługiwać w tej pracy. I tak, 
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dziwnego, że w tym samym okresie dla wielu myślicieli ważne za-
częły okazywać się kwestie praktyczne. Coraz częściej powracało py-
tanie, czy postmodernizm jest tylko wołaniem o radykalny plura-
lizm, wyjście poza ograniczenia własnego systemu wartości, czy też 
da się z niego wydobyć jakieś „własne”, pozytywne wskazówki doty-
czące ludzkiego postępowania. W centrum uwagi znalazły się kwe-
stie etyki i moralności. Jak pisze Connor: „W ostatnich latach słowo 
»etyka« zaczęło zyskiwać ten sam zasięg i autorytet, jaki miało słowo 
»tekst« w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych”11. Nieco nie-
oczekiwanie patronem „etycznego zwrotu” w ramach postmoderni-
zmu, jego odnalezionym na nowo ojcem-założycielem stał się wów-
czas Emanuel Lévinas.

Bardzo możliwe, że przy bliższych oględzinach periodyzacja 
Connora nastręcza niemal tyle samo problemów, ile ich rozwiązu-
je, co nie byłoby zresztą niczym niezwykłym w przypadku tego ro-
dzaju historycznych typologii. Pozwala ona jednak określić ramy 
i uchwycić dynamikę rozwojową pojęcia, które dla wielu z definicji 
nie ma szans na uzyskanie choćby jako takiej ostrości. Takie dookre-
ślenie pokazuje z kolei, jak dalecy od prawdy byli ci wszyscy, którzy 
w latach osiemdziesiątych określali prace na temat postmodernizmu 
mianem bełkotu, a autorów piszących „postmodernistyczne” książ-
ki oskarżali o koniunkturalizm. Od tamtego czasu postmodernizm 
zdążył wszak opuścić mury akademii i stać się elementem naszej co-
dzienności, przeszedł drogę od składni awangardowego wiersza do 
kształtu obudowy kupowanych przez nas telewizorów, od postmo-
dernizmu do ponowoczesności, dając wystarczające powody, aby in-
formacje o jego śmierci uznać za mocno przesadzone. Pod wieloma 
względami piękna choroba postmodernizmu ma się obecnie lepiej 
niż kiedykolwiek.

pojęcie postmodernizmu będzie pojawiać się wszędzie tam, gdzie na pierw-
szy plan wysuwa się aspekt kulturowy, specyficzny dla współczesności sposób 
przedstawiania rzeczywistości czy też „produkcji znaków”. Z kolei pojęcie pono-
woczesności stanowi nazwę formacji historycznej, w obrębie której rozwija się 
ów szczególny model kultury. Gdy oba te aspekty występują łącznie, ze wzglę-
dów stylistycznych posługuję się ogólniejszym pojęciem ponowoczesności.

11 S. Connor, Introduction, s. 15.
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Periodyzacja Connora ma dla naszych rozważań dużą wartość 
z jeszcze jednego powodu. Chodzi o jej pokrewieństwo z czymś, co 
chciałbym określić mianem o p o w i e ś c i  p o n o w o c z e s n e j, 
wiodącej od lat siedemdziesiątych dwudziestego wieku i upojnego 
tańca na grobach mieszczańskiej kultury, po pierwszą dekadę trze-
ciego tysiąclecia, gdy porozrzucane tu i ówdzie skrawki poznanego 
lądu zaczęły łączyć się w mapę potężnego i, wbrew obowiązującej 
dotychczas geografii, opasującego całą Ziemię kontynentu. Tak więc 
od mikrologii po dziejowe syntezy. Od mimetycznego zanurzenia 
w płynnym żywiole nowoczesności po próby poddania jego schizo-
frenicznego pływu etycznej kontroli. Czy którykolwiek z piszących 
pod koniec lat siedemdziesiątych teoretyków, którzy w „emancy-
pacyjnym” uniesieniu postawili wówczas krzyżyk na pojęciu cało-
ści, mógł bowiem przewidzieć, że jego prace zamiast stanowić ostat-
nie akordy Historii staną się raczej zapowiedzią hymnu Nowego 
Imperium? Opowieść ponowoczesna, której rekonstrukcja stanowi 
jeden z podstawowych celów, jakie stawiam sobie w tej pracy, byłaby 
jednak właśnie taka: najpierw, zafascynowani widokiem, zanurzyli-
śmy się w czymś, co wydawało się pozbawione logiki i granic, po-
zwalając, by żywioł unosił nasze ciała zgodnie z prawami własnego 
ciążenia, wzdłuż przecinających jego płynną masę prądów. Po pew-
nym czasie zorientowaliśmy się, że zmiany te układają się według 
powtarzalnych cykli. Jeszcze w odosobnieniu, niektórzy z nas za-
częli prowadzić intymne dzienniki, z docierających do ciała bodź-
ców nieśmiało rekonstruując pierwsze pejzaże własnych okolic. Gdy 
ktoś w nagłym porywie intuicji wydostał głowę na powierzchnię, 
stało się jasne, że ponad nokturalnym światem libidalnych uniesień, 
wciąż istnieje znana jeszcze z dziewiętnastowiecznych powieści rze-
czywistość, istna megastruktura, zaś cała ta podziemna ciuciubabka 
była tylko jakąś supernowoczesną, przerobioną na telewizyjne stu-
dio wersją platońskiej jaskini. Teraz, gdy upłynęło już wystarczają-
co dużo czasu, abyśmy mogli przeczytać nawzajem swoje dzienniki, 
przychodzi czas podsumowań i rozliczeń. Płynny żywioł okazał się 
systemem. W naszych rękach znajdują się coraz większe fragmenty 
jego mapy. W przyszłości planujemy zrobić z niej dobry i odpowie-
dzialny użytek.
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Być może ta opowieść wciąż nosi mocne ślady myślenia życze-
niowego. Być może pełna mapa systemu jest melodią przyszłości, nie 
mówiąc nawet o jej sensownym wykorzystaniu w praktyce. Jednak 
właściwie wszyscy myśliciele, którzy w rzetelny sposób – próbując 
jednocześnie zdać sprawę z historycznej wyjątkowości, jak i podcho-
dząc do niego ze zdrowym sceptycyzmem – zajmowali się tematem 
postmodernizmu, doszli do wniosku, że stanowi on rozdział toczą-
cej się od dłuższego czasu i w gruncie rzeczy dobrze znanej histo-
rii. Co więcej, postmodernizm był dla nich raczej produktem koń-
cowym myślenia niż jego przesłanką, trzeba więc naprawdę sporo 
złej woli, aby utrzymywać, że zawrotna kariera tego pojęcia wzięła się  
(wyłącznie) z działalności prężnych instytucjonalnie i sprawnych pi-
sarsko (tyle gotowi są przyznać nawet ich zapiekli wrogowie) dogma-
tyków. Anderson, Jameson, Harvey, Eagleton czy Bauman zrezygno-
waliby chętnie z pojęcia postmodernizmu, gdyby tylko pojawił się 
jego pełnowartościowy substytut. Na nic takiego się jednak nie za-
nosi. David Harvey we wstępie wydanej w 1990 roku The Condition 
of Postmodernity zauważa, że mimo najszczerszych chęci, aby zbyć 
szum wokół postmodernizmu jako kolejną z intelektualnych mód, 
których nie brakowało przecież w drugiej połowie dwudziestego 
wieku, skapitulował w końcu wobec uporu niechcianego pojęcia. 
W eseju Marxism and postmodernism Jameson wyznaje zaś z pew-
ną rezygnacją: 

Czasami jestem równie zmęczony hasłem „postmodernizmu” jak wszy-
scy inni, ale gdy odczuwam pokusę, aby ubolewać nad swoim weń uwi-
kłaniem, aby odciąć się od jego błędnych zastosowań i związanego 
z nim rozgłosu, i dojść niechętnie do wniosku, że wywołuje on więcej 
problemów, niż potrafi ich rozwiązać, przystaję na chwilę, aby pomy-
śleć, czy jakakolwiek inna koncepcja jest w stanie wydobyć to, o co cho-
dzi (the issue) w tak efektywny i oszczędny sposób. „Musimy nazwać 
system”: ten punkt kulminacyjny lat sześćdziesiątych zyskuje nieocze-
kiwaną aktualność w postmodernistycznej debacie12.

12 F. Jameson, Marxism and Postmodernism, w: idem, The Cultural Turn, Lon-
don–New York 1998, s. 49. Wszystko to przypomina trochę procedurę badaw-
czą nauk ścisłych, gdy powtarzający się regularnie błąd w obliczeniach skłania 
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Gdyby mogły istnieć co do tego jakieś wątpliwości, wypada uści-
ślić, że systemem, którego wymykająca się przedstawieniu, a zara-
zem przemożna obecność prześladuje od lat postmodernistyczny 
dyskurs, jest współczesny kapitalizm.

Późna lewica

Teza, że wszystkie postmodernistyczne ścieżki prowadzą do kapita-
lizmu, budzić może kontrowersje. W myśl lyotardowskiej ortodoksji 
(skoro już zwalczyło się tę pierwszą, odmawiającą ponowoczesno-
ści wszelkiej racji bytu) konstytutywną cechą kondycji ponowocze-
snej miał być przecież zmierzch wielkich narracji. Co więcej, dzisiej-
szy świat rzeczywiście sprawia wrażenie, jakby rozpadł się na części. 
Zaświadczą o tym bez trudu mieszkańcy wielkich miast, którzy 
w wieku trzydziestu pięciu lat próbują z rosnącym niepokojem od-
naleźć jakiś wątek przewodni swojego dotychczasowego życia albo 
mieszkańcy slumsów Kalkuty, którzy na ekranie mijanego na ulicy 
telewizora zazdrośnie chłoną kolorowe obrazy tejże zachodniej ner-
wicy. Tylko czy na pewno wynika stąd, że końca dobiegły już wszyst-
kie metanarracje? „Eklektyzm jest poziomem zero współczesnej 
ogólnej kultury – pisze Lyotard w Postmodernizmie dla dzieci – słu-
cha się reggae, ogląda westerny, jada się w McDonaldzie w południe, 
a potrawy kuchni lokalnej wieczorem, używa się paryskich perfum 
w Tokio, ubiera się w stylu retro w Hongkongu, wiedza jest pożywką 
telewizyjnych teleturniejów”. Jak na razie wszystko zdaje się mieścić 
w teoretycznych ramach końca wielkich opowieści. Kłopoty sprawia-
ją jednak zdania następne: „Ale ten realizm czegokolwiek jest reali-
zmem pieniądza: pod nieobecność kryteriów estetycznych ocenianie 
wartości dzieł staje się możliwe i użyteczne tylko wedle zysku, jaki 
przynoszą. Realizm ów godzi się z wszelkimi tendencjami […] pod 

w końcu naukowców do wprowadzenia korygującej stałej, wypełniającej nie-
sforną lukę i pozwalającą zbilansować obie strony równania. Postmodernizm, 
o czym będzie okazja jeszcze niejednokrotnie powiedzieć, stanowi tę stałą, któ-
ra najlepiej wypełnia lukę w historycznym, społecznym i kulturowym równaniu 
ostatnich dekad dwudziestego wieku.
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warunkiem że te tendencje i potrzeby mają zdolność nabywczą”13. 
W tym miejscu pojawia się jednak pytanie: jak pogodzić twierdzenia 
konstatujące imperializm kapitału z listą zakończonych już wielkich 
narracji, do której, obok opowieści emancypacyjnej i spekulacyjnej, 
wymienionych w Kondycji ponowoczesnej, Lyotard dołączył w kolej-
nych latach także oświecenie, socjalizm, chrześcijaństwo, heglizm  
i, co w tym kontekście najbardziej zadziwiające, kapitalizm?

Francuski filozof nie pozostawia tej kwestii zupełnie bez odpo-
wiedzi. Jego zdaniem kapitalistyczną opowieść wyzwolenia od bie-
dy przez rozwój techniczno-przemysłowy nadwątliły kryzysy 1911 
i 1929 roku, a ostateczny coup de grâce idei, że swobodna gra popy-
tu i podaży sprzyja ogólnemu bogaceniu się ludzkości, zadały kryzy-
sy lat 1974–197914. Lyotard nie jest oczywiście ślepy. Nie kwestionuje 
zwycięstwa „stechnologizowanej kapitalistycznej nauki nad innymi 
kandydatami do roli uniwersalnego celu ludzkiej historii”15. Twierdzi 
jednak, że kapitalizm zwycięża niejako mimochodem. Nie potrze-
buje on bowiem żadnego uprawomocnienia. Obowiązuje na wzór 
Benjaminowskiej religii czystego kultu, nie powołując się na żaden 
projekt czy choćby ideał ludzkiego społeczeństwa. Ergo, o wielkiej 
narracji nie może być w tym wypadku mowy. Wprawdzie kapita-
lizm jest obecny wszędzie i zagarnia wszystko, „ale raczej jako ko-
nieczność niż jako celowość”16. Trudno nie zauważyć, że konstruk-

13 J.-F. Lyotard, Postmodernizm dla dzieci, s. 16.
14 Zob. ibidem, s. 43–44.
15 Ibidem, s. 31.
16 Ibidem, s. 82. W 1982 roku Lyotard dowodził, że kapitalizm nie jest problemem 

społeczno-gospodarczym, ale ontologicznym: „Jako system kapitalizm nie ma 
swojego źródła energii w sile roboczej, ale w samej energii, fizyce […]. Jako 
figura, kapitalizm uzyskuje swą siłę z Idei nieskończoności. Może ona poja-
wić się w ludzkim doświadczeniu jako pragnienie pieniędzy, pragnienie wła-
dzy lub pragnienie nowości. Wszystko to może wyglądać bardzo nieprzyjem-
nie, bardzo niepokojąco. Ale te pragnienia są antropologicznym przekładem 
czegoś, co ontologicznie jest »instantacją« nieskończoności w woli. Ta »instan-
tacja« nie następuje w zależności od klasy społecznej. Klasy społeczne nie są 
stałymi kategoriami ontologicznymi” (J.-F. Lyotard, Tombeau de l’intellectuel et  
autres papiers, Paris 1984, s. 80). Streszczając poglądy Lyotarda, Perry Anderson 
ironizuje, że w przypadku francuskiego filozofa ontologia okazała się jednak le-
dwie przystankiem na drodze do astrofizyki. W Moralités Postmodernes z 1993 
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cja Lyotarda sprawia w tym miejscu wrażenie szytej bardzo gruby-
mi nićmi. Wyższość kapitalizmu nad zdyskwalifikowanymi przez 
„Auschwitz” metanarracjami (między innymi socjalizm i chrześci-
jaństwo) polega wszak ostatecznie na tym, że kapitalizm nie chce, 
a i tak robi. Niczego nie zaleca, nie stawia żadnych celów, ale pod 
jego wpływem ludzie zachowują się tak, jakby ich zachowaniem ste-
rowała spójna, metodyczna w swym szaleństwie Idea. Tyran nie ma 
już dzisiaj imienia, a jego ręka pozostaje niewidzialna – oto radosna 
nowina ponowoczesności. Nieświadome i zadowolone z siebie nie-
wolnictwo jako wyżyny ludzkiej wolności – do wyciągnięcia takich 
wniosków zdaje się zachęcać koncepcja Lyotarda.

Gdyby jednak mimo wszystko połączyć ze sobą diagnozy, wy-
stępujące u Lyotarda w postaci sztucznej, choć wyraźnie zamierzonej 
przez autora separacji, oczom ukazuje się obraz rzeczywistości, w któ-
rej sprzeczne tendencje dodają się do siebie na dziwnej i przypomi-
nającej reakcję fuzji syntezy. Dwa jądra atomowe, które powinny na-
wzajem odpychać się, stapiają się tu pod wpływem panującej w ich 
otoczeniu temperatury w jedną całość, wytwarzając przy okazji gigan-
tyczne i niemożliwe do uzyskania w inny sposób ilości energii. E pluri-
bus unum! Do wątku wielości składającej się na społeczno-polityczny 
monolit czy też Bytu, któremu na imię Legion, przyjdzie nam jeszcze 
powrócić. W tym miejscu zauważmy tylko dla porządku, że pełny ob-
raz kondycji ponowoczesnej to, z jednej strony, postmodernizm, sza-
lona fragmentacja, gry i paralogie, lokalne tożsamości, Babel, Babilon, 
pragmatyzm, relatywizm i pomieszanie języków. Z drugiej zaś, impe-
rialne zwierzchnictwo kapitału nad globalną rzeczywistością. Lyotard 

roku Lyotard tworzy bowiem coś na kształt systemu „uniwersalnej energety-
ki”, w myśl którego Kosmosem rządzą dwa podstawowe procesy: prowadząca 
do zamierania wszystkiego entropia oraz przeciwstawiająca się jej negentropia, 
której sztandarowy przykład stanowi kapitalizm. Ostatecznym napędem kapi-
talizmu nie jest zatem zysk, albo jakiekolwiek ludzkie pragnienie, lecz właśnie 
kosmiczna i ahistoryczna zasada negentropii. „Rozwój nie jest wynalazkiem 
istot ludzkich. Istoty ludzkie są wynalazkiem rozwoju” – pisze Lyotard, w do-
syć desperackiej, jak się wydaje, próbie oddania sprawiedliwości mocy współ-
czesnego kapitalizmu, przy jednoczesnym utrzymaniu sformułowanej kilkana-
ście lat wcześniej tezy o końcu wielkich narracji (zob. P. Anderson, The Origins 
of Postmodernity, s. 31–34).
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nie chciał lub nie potrafił zrozumieć, że te dwa opisy nie tylko nawza-
jem nie wykluczają się, ale stanowią dwie strony tej samej monety. 
Wielka narracja kapitalizmu, wprawdzie w zupełnie innej niż do tej 
pory, bo postmodernistycznej tonacji, toczy się na początku dwudzie-
stego pierwszego wieku w najlepsze.

Myśl tę po raz pierwszy sformułowali przedstawiciele anglosaskiej 
czy też, jak będę ich dalej nazywać, późnej lewicy: Fredric Jameson 
(Postmodernism, or, the Cultural Logic of Late Capitalism) w 1991, 
David Harvey (The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the 
Origins of Cultural Change) w 1992, Terry Eagleton (Iluzje postmo-
dernizmu) w 1996 i Perry Anderson (The Origins of Postmodernity) 
w 1998 roku. Przez pewien czas ich teoria rozwijała się jednak w tle 
kanonicznej, jak się wydawało, interpretacji Lyotarda. W Polsce, 
z przyczyn historycznych, znajomość ich poglądów była jeszcze 
słabsza. Tymczasem należą oni wszyscy do najważniejszych i najpo-
czytniejszych myślicieli naszych czasów. W kwestii postmodernizmu 
wspólnych jest im przynajmniej pięć tez. Po pierwsze, żyjemy w po-
nowoczesności. Po drugie, chodzi w niej ostatecznie o kapitalizm. 
Po trzecie, skoro postmodernizm pozostaje zrośnięty z późnokapi-
talistyczną bazą gospodarczą, jego zniesieniu z konieczności musi 
towarzyszyć zmiana dominującego sposobu produkcji – z kapitali-
stycznego na niekapitalistyczny, względnie dokonanie kolejnego ja-
kościowego przesunięcia w obrębie samego kapitalizmu. Po czwar-
te, optymalną drogę wyjścia z postmodernizmu stanowi socjalizm. 
Po piąte wreszcie, do jego ustanowienia niezbędna jest teoria – choć 
sprawą otwartą pozostaje zarówno miejsce, jakie powinna ona zająć 
w tym procesie, jak również jej preferowany kształt i charakter.

Pojęcie późnej lewicy, którym posługuję się w książce, z pew-
nością nie jest bezsporne. Czy sama ta nazwa nie wydaje się para-
doksalna? Charakter zmiany sugerowanej przez słowo „późny”, jak 
szybko dostrzeże każdy sympatyk lewicy, zwiastuje raczej nastrój 
wyczerpania i melancholii, niż kusi wizją tryumfalnej jutrzenki, któ-
rej zapowiedź stanowiła od zawsze element socjalistycznej trady-
cji. To przecież nie przypadek, że kolejne pokolenia lewicowych au-
torów od pół wieku prześcigają się w deklaracjach narodzin nowej, 
bardziej radykalnej i wreszcie autentycznej lewicy. „Nowa lewica” 
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zwiastuje bowiem przełom, „późna” – to objaw impotencji. O „nową 
lewicę” można się z kimś pokłócić i wyjść z jej sztandarami na uli-
cę, „późna lewica” wprowadza atmosferę smutku i schyłkowości. Po 
cichu mam wprawdzie nadzieję, że takie odczytanie słowa „późny” 
nie stanowi jakiejś antropologicznej konieczności – może mieścić się 
w nim zarówno znużenie, jak i wynikająca z dojrzałego namysłu od-
waga – ale zarazem trudno zaprzeczyć, że w kontekście lewicowej 
polityki wygląda ono odrobinę obco. Tylko jak inaczej, przy pomo-
cy jakiego zwrotu, oddać logikę zmiany, która uzupełnia o nowy ele-
ment określony szereg historyczny (stara, nowa i ta najnowsza lewi-
ca), odżegnując się zarazem od właściwych poprzednim elementom 
tego szeregu skojarzeń z jakimś bezpośrednim, „ilościowym” przy-
rostem radykalizmu, emancypacji i mocy? Z podobnym problemem 
borykał się Fredric Jameson, próbując uzasadnić, dlaczego korzy-
sta w swoich pracach z przejętego od Szkoły Frankfurckiej i Ernesta 
Mandla pojęcia późnego kapitalizmu. 

Tym, co słowo „późny”, ogólnie rzecz biorąc, wyraża – tłumaczy Jame-
son we wstępie do Postmodernism, or, the Cultural Logic of Late Capi-
talism – jest […] poczucie, że coś się zmieniło, że wszystko wygląda 
inaczej, że przeszliśmy transformację świata życia, która jest na swój 
sposób przełomowa, choć zarazem nieporównywalna z dawniejszymi 
niepokojami modernizacji i uprzemysłowienia, mniej uchwytna i dra-
matyczna, a zarazem trwalsza dokładnie z tego powodu, że sięga głębiej 
i przenika wszystkie aspekty naszego życia17.

W pojawiającym się w tym samym miejscu przypisie Jameson wy-
jaśnia, że to właśnie ów szczególny zasób skojarzeń, jaki wiąże się 
ze słowem „późny”, zwłaszcza gdy występuje ono w zbitce z „ka-
pitalizmem”, zachęcił go do wykorzystania niemieckiego pojęcia 
Spätmarxismus do nazwania „marksizmu, który może okazać się 
adekwatny w tym nowym momencie systemu”18. Zatem „późna lewi-

17 F. Jameson, Postmodernism, or, the Cultural Logic of Late Capitalism, Durham 
2006, s. XXI.

18 Ibidem, s. 419. Jameson ma na myśli poświęconą Theodorowi Adorno książkę 
Late Marxism (London–New York 1996) swojego autorstwa.
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ca”, tak jak chciałbym ją rozumieć, mieści się w polu znaczeniowym 
gdzieś pomiędzy nowością, późnym kapitalizmem, cichą, choć za-
razem sięgającą fundamentów metamorfozą, wreszcie lewicą, która 
najlepiej odpowiada na wyzwania dzisiejszego systemu – taką, której 
nieobce są etyka, melancholia, skupienie i przynajmniej część z tra-
dycyjnie kojarzonych z konserwatyzmem światopoglądowych po-
stulatów. 

Tyle w kwestii nomenklatury. Czy taka lewica faktycznie stanowi 
jednak nową, a przynajmniej różną od dotychczasowej jakość, któ-
rej pojawienie się jako jedyne może uzasadnić wprowadzenie opisu-
jącego ją pojęcia?19 Czy, innymi słowy, nazwie tej odpowiada jakikol-
wiek desygnat? Postaram się dowieść, że odpowiedź na te pytania jest 
twierdząca. Późna lewica, której zaczyn można odnaleźć w pismach 
wymienionych przed chwilą myślicieli, różni się bowiem zarówno 
od tego, co zwykło się określać mianem starej, jak i od tego, co prze-
szło do historii pod nazwą nowej lewicy. W odróżnieniu od lewicy 
starej, która zgodnie z ortodoksyjnymi założeniami Marksa uważała 
kulturę za prostą pochodną takiego lub innego kształtu bazy gospo-
darczej, późna lewica wyraźnie podkreśla doniosłość sfery kultural-
nej dla funkcjonowania i ewentualnej transformacji społeczeństwa. 
Natomiast w przeciwieństwie do lewicy nowej, która również wi-
działa w kulturze, czy też raczej w kontrkulturze, najważniejszy we-
hikuł politycznego radykalizmu, późna lewica podkreśla, że gospo-
darka i kultura stanowią jedno. Kultura nie może już zatem liczyć 
na dumną niezależność, która pozwalałby jej punktować z dystansu 

19 W sensie „ogólnej wrażliwości” najbliżej tego, co mam na myśli, mówiąc o póź-
nej lewicy, znajduje się tradycja brytyjskiego romantycznego socjalizmu – od 
Jeruzalem Williama Blake’a, przez utopię Williama Morrisa, humanistyczny 
socjalizm Edwarda Thompsona, po pieśni rockowego barda Billy’ego Bragga. 
W przeciwieństwie do romantycznego socjalizmu późna lewica nie posiada 
jednak czegoś, co socjolog mógłby nazwać „komponentą” narodową – widocz-
ną u wszystkich wymienionych przed chwilą autorów i twórców. Ponadto bez-
pośrednim surowcem (choć bardziej na zasadzie antymaterii niż potrzebnych 
w sensie pozytywnym składników), z którego późna lewica buduje swój świa-
topogląd, jest postmodernizm – to właśnie sprzeciw wobec postmodernizmu, 
a nie współczucie dla londyńskiego kominiarczyka rozstrzyga w pierwszej ko-
lejności o specyfice myśli późnej lewicy.
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niesprawiedliwy system. Od dobrych trzydziestu lat zajmuje ona 
czołowe pozycje na liście płac późnokapitalistycznej ekonomii.

O ile więc gospodarka stanowi dla późnej lewicy najważniej-
sze pole walki politycznej, o tyle stara się ona od początku brać po-
prawkę na specyfikę dzisiejszej ekonomii, jaką jest uzależnienie pro-
dukcji wartości dodatkowej od pracy specjalistów od kultury. Pod 
pewnymi względami nawiązuje ona zatem do starej, choć czyniąc to, 
posługuje się środkami wypracowanymi przez przedstawicieli no-
wej lewicy. Taka strategia wydaje się zresztą nieunikniona. W cza-
sach, gdy podstawowy kolor gospodarki to różowy, a nie dominu-
jący wcześniej stalowoszary, bezpośredni powrót do wartości starej 
lewicy – co sugeruje choćby Richard Rorty w książce Spełnianie 
obietnicy naszego kraju20 – jest mało realny. Czy dziś można so-
bie wyobrazić scenę, którą przedstawia okładka polskiego wydania 
Manifestu komunistycznego z 1907 roku? Przy kuchennym stole sie-
dzi pochylony w skupieniu nad książką robotnik, za oknem maja-
czą w oddali drapacze chmur i dymiące fabryczne kominy. Kultura 
słowa i klasyczny kapitalizm – tak wyglądały społeczne „prerekwi-
zyty” Marksowskiego komunizmu. Tyle że konia z rzędem temu, kto 
dziś potrafi oderwać „lud pracujący” od ekranu, na którym wyświe-
tlane są aktualne bestsellery. Co nie znaczy wcale, że ludzie uważa-
ją podziwiane przez siebie programy i przedmioty za wiele warte! 
Towar, który posyła na rynek późny kapitalizm, nie musi troszczyć 
się o legitymizację, ponieważ wywołuje niemal cielesne uzależnie-
nie. I właśnie dlatego wyzwolenie od świadomości fałszywej, bo tego 
rodzaju język jest zdaniem teoretyków późnej lewicy wciąż adekwat-
ny, nie może już sprowadzać się do przyjęcia określonego zestawu 
prawdziwych poglądów na temat rzeczywistości. Są one na ogół do-
brze znane. Kłopot w tym, że nie wywołują w naszym życiu niemal 
żadnych praktycznych konsekwencji. Typową postawę wobec świa-
ta cechuje obecnie cynizm. „Dobrze wiem, co robię, a jednak to ro-
bię”. „Dobrze wiem, że żaden z przedmiotów, które zamierzam ku-
pić, nie da mi na dłuższą metę zadowolenia, a jednak dobrze wiem, 

20 Zob. R. Rorty, Spełnianie obietnicy naszego kraju, przeł. A. Karalus i A. Szahaj, 
Toruń 2010.
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że i tak je za chwilę kupię”. W takich okoliczościach cała sztuka po-
lega na tym, aby umieć wyzwolić się od tego godnego pożałowania 
libidalno-estetycznego uwikłania w struktury dzisiejszej ekonomii, 
które stało się możliwe dzięki upowszechnieniu postmodernistycz-
nej kultury. W tym celu trzeba zaś stworzyć nową kulturę, tchnąć 
w lewicę innego ducha, który upodobaniu do kolorowych margine-
sów i manierze wiecznej emancypacji (wspólnym postmodernizmo-
wi i nowej lewicy) przeciwstawi raczej skłonność do odpowiedzial-
nej etycznie refleksji.

Ten ostatni punkt jest kluczowy. Kultura (a zatem pośrednio 
również ekonomia), za którą opowiada się późna lewica, nie jest tą 
samą kulturą, której nadejście głosiła pod koniec lat sześćdziesiątych 
i na początku lat siedemdziesiątych lewica nowa. Jest wręcz dokład-
nie odwrotnie! Pisarstwo autorów utożsamianych często z nową le-
wicą i – nieprzypadkowo! – postmodernizmem (takich jak Foucault, 
Lyotard, Derrida, Baudrillard czy Deleuze) teoretycy późnej lewicy 
uznają właściwie en masse za symptom i produkt uboczny przemian 
dokonujących się pod koniec dwudziestego wieku w kapitalistycznej 
gospodarce. Różnie, różniczki, kłącza, libidalne ekonomie, schizo-
freniczne pływy, paralogie i heterotopie to dla nich po prostu filozo-
ficzny obraz czy też „transkrypcja” ekonomiczno-kulturowej i spe-
kulacyjno-finansowej ontologii późnego kapitalizmu. A skoro tak, 
w koncepcjach tych próżno szukać koła zamachowego społecznego 
sprzeciwu. Terry Eagleton ma tu bodaj najmniej złudzeń. Padliśmy 
jego zdaniem ofiarami gigantycznego oszustwa. Oto pod koniec lat 
sześćdziesiątych ubiegłego wieku cała plejada uważających się za ra-
dykałów myślicieli podkradła część anarchicznej praxis późnego ka-
pitalizmu, przerobiła ją na filozofię i z tak przygotowanym zestawem 
poglądów, w rzekomo radykalnym geście, zwróciła się przeciwko 
fundamentom systemu. Postmodernizm to właśnie powołana wów-
czas do życia i pozornie rewolucyjna kultura. Kultura, w której daw-
no istniejące fakty zaczęto nam sprzedawać w cenie wywrotowych 
wartości, co na dłuższą metę zamiast oczekiwanego osłabienia sy-
temu dostarczyło mu filozoficznej legitymizacji. Myśl późnej lewicy 
pojawia się w chwili rozpoznania tej systemowej „chytrości”. W tym 
sensie, powtórzymy więc raz jeszcze, jest ona powrotem do tematyki 
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podejmowanej przez starą lewicę (choć powrót ten następuje w cza-
sach, gdy baza i nadbudowa stanowią jedno, a firmowe logo kosztuje 
kilka razy więcej niż materialny przedmiot, do którego zostało przy-
twierdzone), a zarazem radykalne zerwanie z wrażliwością nowej le-
wicy, która z tej perspektywy okazuje się rodzajem kapitalistycznej 
piątej kolumny w obrębie dwudziestowiecznej lewicowej tradycji. 
Późna lewica określa się przez opozycję w stosunku do lewicy nowej, 
ponieważ tę ostatnią w ogromnym stopniu można utożsamić z kul-
turą postmodernizmu.

Przy wszystkich łączących ich podobieństwach, pisarzom póź-
nej lewicy daleko naturalnie do jednomyślności czy choćby zgod-
ności, którą w czasach Pierwszej czy Drugiej Międzynarodówki za-
pewniał lewicowej myśli Marksowski materializm. Wprawdzie sam 
Marks, o czym będzie jeszcze okazja powiedzieć, dla większości 
z nich stanowi mniej lub bardziej bezpośrednią inspirację, ale na-
wiązania te często sprawiają wrażenie, jakby chodziło w nich o czy-
sto symboliczne czy też „reprezentacyjne” względy. Teoria współcze-
snej lewicy, innymi słowy, to o wiele bardziej wspólna wrażliwość 
i światopogląd niż zbiór podzielanych przez określoną grupę auto-
rów twierdzeń na temat rzeczywistości. Dzisiejszej teorii z pewno-
ścią brakuje również poczucia politycznego sprawstwa, które cecho-
wało na przykład pisma Lenina. Pozostaje ona – choć, jak zgodnie 
utrzymują jej twórcy, wyłącznie do Czasu – w dosyć luźnym związ-
ku ze sferą społecznej praktyki. Uzasadnienie (racjonalizację?) takiej 
sytuacji można znaleźć w Karcie NLR („New Left Review”, pisma, na 
którego łamach od lat pojawiają się teksty wszystkich interesujących 
nas w tej pracy myślicieli) z 1983 roku. Wydaje się, że stanowisko to, 
jeśli nawet nie na poziomie autodeklaracji, to przynajmniej w zakre-
sie pisarskiej praktyki, pozostaje do dziś dominującym „wzorcem za-
angażowania” autorów późnej lewicy. W Karcie czytamy: 

[…] podział pracy w rozwiniętych społeczeństwach kapitalistycz-
nych, tak jak we wszystkich wcześniejszych społeczeństwach klaso-
wych, stratyfikuje kulturę w taki sposób, że jej najwyższe rejestry są 
na ogół zarezerwowane dla uprzywilejowanych i odzwierciedlają one 
ten przywilej we własnej strukturze […]. Rozwój myśli socjalistycznej 
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w kapitalistycznym społeczeństwie – mającej znieść taki przywilej – bę-
dzie więc z konieczności nosić ślady podziału pracy i kultury charak-
terystycznego dla kapitału […]. Jednolity rejestr nie jest możliwy w tak 
podzielonym społeczeństwie; żadna publikacja nie ma więc szans, by 
objąć równocześnie wszystkie rejestry. W tych warunkach nieuniknio-
nej dywersyfikacji, NLR znajduje swoje miejsce na bardziej wymagają-
cym – a więc również bardziej restrykcyjnym – krańcu intelektualnego 
spektrum. Poświęca się zatem raczej intensywnemu niż ekstensywne-
mu rozwojowi kultury socjalistycznej, akceptując wszystkie ogranicze-
nia dla czytelnictwa, jakie to za sobą realistycznie pociąga21.

Z drugiej strony, na horyzoncie tych wszystkich, często bardzo her-
metycznych refleksji i analiz, które wypełniają strony kolejnych nu-
merów londyńskiego pisma, wciąż majaczy przekonanie, że teoria 
pełni wobec praktyki funkcję wyłącznie służebną. Wszak „gdy prze-
mówią masy – jak ujął to Perry Anderson w książce z 1976 roku – 
teoretycy, w rodzaju tych, których Zachód produkował przez ostat-
nie pięćdziesiąt lat, z konieczności będą milczeć”22.

Pomimo zasadniczej zgody, Anderson, Harvey, Jameson oraz 
Eagleton dochodzą zatem do swoich poglądów nieco inaczej i rozu-
mieją każdy z wymienionych wcześniej punktów w nieco inny spo-
sób – co ma tę zaletę, że pozwala nie tylko lepiej zrozumieć zagadnie-
nie postmodernizmu i opisać niektóre z trapiących dzisiejszą lewicę 
dylematów, ale stanowi również niezły pretekst, aby ukazać trajekto-
rię duchowego i teoretycznego rozwoju myślicieli, którzy w Polsce, 
z tego czy innego powodu, byli do tej pory zaniedbani23. Książka 

21 Charter, niepublikowany dokument redakcyjny, 1983; cyt. za: D. Thompson, 
Pessimism of the Intellect? A History of „New Left Review”, Monmouth 2007,  
s. 230.

22 P. Anderson, Considerations on Western Marxism, London 1976, s. 106.
23 Na język polski nie przetłumaczono do tej pory żadnej z książek Andersona, 

Harveya lub Jamesona, co musi budzić niejaki respekt, biorąc pod uwagę, że 
większość ważnych prac Jamesona można przeczytać w języku chińskim oraz 
japońskim, że w 2009 roku otrzymał on w Norwegii prestiżową nagrodę Hol-
berga (praca intelektualna to oczywiście nie tylko konkurs piękności, jednak 
suma dziewięciuset tysięcy amerykańskich dolarów stanowi z pewnością jakąś 
wskazówkę co do jej wartości), zaś Anderson doczekał się już w naszym kra-
ju prewencyjnego paszkwilu w postaci rozdziału Myślicieli nowej lewicy Rogera 
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tego rodzaju siłą rzeczy musi posiadać charakter choćby po części 
encyklopedyczny. Z tego powodu wszystkie rozdziały zaczynam od 
wstępu, w którym przedstawiam sylwetkę i twórczość omawianego 
w danym rozdziale autora, stopniowo docierając do zasadniczego dla 
moich rozważań wątku ponowoczesności. Sama kolejność rozdzia-
łów, jak również rozkład akcentów w ich obrębie wynikają jednak ze 
względów ważnych wyłącznie w kontekście narracji czy też histo-
rii, którą staram się opowiedzieć w niniejszej książce. Ostatecznie 
chciałbym w niej zrealizować trzy cele: 1) przedstawić w możliwie 
kompletny sposób teorię i światopogląd kilku z najważniejszych my-
ślicieli współczesnej lewicy; 2) dokonać wszechstronnej, uwzględ-
niającej różne punkty widzenia charakterystyki ponowoczesności; 
3) wreszcie, za pośrednictwem dramaturgicznej struktury tekstu (od 
uwikłania w system, po rysującą się na horyzoncie wizję jego prze-
zwyciężenia), nadać problemowi postmodernizmu – temu sposo-
bowi myślenia, jakim jest postmodernizm – status żywej, istotnej 
i otwartej na przyszłość politycznej kwestii. Zdaję sobie sprawę, że 
taki zestaw założeń niesie ze sobą niebezpieczeństwa natury, nazwij-
my to, metodologicznej. Gdzie kończy się encyklopedia, a zaczyna 
interpretacja i odautorski komentarz? Czyj głos właściwie słyszymy 
w tekście? Nie sądzę, aby istniała tu jakaś prosta recepta. Czytelnik 
musi zdać się w tej kwestii poniekąd na własne wyczucie – pamiętając 

Scrutona. Od niedawna dostępna jest po polsku popularna, choć z pewnością 
nie najważniejsza, książka Harveya (Neoliberalizm. Historia katastrofy, przeł.  
J. P. Listwan, Warszawa 2008), co również trudno uznać za szczególne osiągnię-
cie, biorąc pod uwagę fakt, że brytyjski geograf od lat cieszy się zasłużoną sławą 
jednego z najwybitniejszych i najpoczytniejszych żyjących humanistów. Nie-
wiele więcej szczęścia ma u naszych wydawców Eagleton. Po polsku przeczytać 
można cztery jego książki: Marks i wolność (Warszawa 1998), Iluzje postmoder-
nizmu (Warszawa 1998), Święty Terror (Kraków 2008) oraz Rozum, wiara i re-
wolucja (Kraków 2010), choć trzeba uczciwie przyznać, że akurat w przypadku 
brytyjskiego literaturoznawcy sytuacja ulega w ostatnim czasie poprawie. Także 
i tutaj łatwo wskazać jednak pewną „miarę zaniedbania”, a mianowicie milion 
sprzedanych egzemplarzy jego Literary Theory z 1983 roku. O ile mi wiadomo, 
spośród wymienionych autorów tylko Eagleton doczekał się w Polsce przekro-
jowego, i skądinąd bardzo solidnego, artykułu dotyczącego jego twórczości  
(K. Szumlewicz, Spokojny radykalizm Terry’ego Eagletona, „Lewą Nogą” 2005, 
nr 17).
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jednak, że przez cały czas staram się przestrzegać w tej książce do-
brych obyczajów akademickich. Wszędzie więc tam, gdzie przyta-
czane poglądy, a także objaśniające je przykłady pochodzą od oma-
wianych autorów, u dołu strony pojawia się stosowny odnośnik. Co 
do reszty – można spokojnie zakładać, że stanowi ona wytwór mo-
ich własnych uprzedzeń i obsesji.

Ostatni z wymienionych przed chwilą celów tej książki zdecydo-
wał o obecności w niej poglądów Slavoja Žižka: autora, który z pozo-
ru nie pasuje, a przynajmniej nie do końca pasuje do anglosaskiego 
kontekstu tych rozważań, i nie ma na swoim koncie książki poświę-
conej wyłącznie problematyce ponowoczesności24. Žižek podzie-
la jednak w pełni polityczne sympatie swoich angloamerykańskich 
kolegów i z powodzeniem mógłby podpisać się pod każdą z pię-
ciu tez, które uznaliśmy za wyróżnik przedstawicieli późnej lewicy. 
Ponadto, co stanowi zresztą zasadniczą przyczynę osobnego potrak-
towania jego twórczości w ramach tego wstępu, istnieją dobre powo-
dy, aby upatrywać w myśli Žižka awangardy późnolewicowej teorii. 
To bowiem, co u Jamesona, Andersona, Harveya czy Eagletona za-
wiera jeszcze element polemicznego napięcia i nosi ślady intelektu-
alnych potyczek, które musieli oni toczyć w niedalekiej przeszłości, 
u słoweńskiego filozofa występuje już jako neutralny punkt wyjścia, 

24 Žižek nie wypada poza ramy anglosaskiej kultury tak daleko, jak mógłby na 
to wskazywać kraj jego pochodzenia. Mieszka on wprawdzie na stałe w sło-
weńskiej Ljubljanie, jednak ogromną część życia spędza na eksterytorialnych, 
w mocnym tego słowa znaczeniu, lotniskach, a wszystkie swoje najważniejsze 
prace napisał w języku angielskim. Ponadto filozof-psychoanalityk Žižek do-
brze uzupełnia interdyscyplinarne grono pozostałych myślicieli, wypełniając 
ewentualne luki w dokonanym przez nich opisie (drugi i najważniejszy cel, jaki 
stawiam sobie w tej pracy) ponowoczesności. Ostateczny podział ról byłby tu 
z grubsza taki: historyk Anderson układa polityczne kalendarium ponowocze-
sności (rozdział 1), geograf Harvey wytycza jej mapę (rozdział 2), teoretycy kul-
tury Jameson oraz Eagleton przenoszą rozważania o ponowoczesności na po-
ziom podmiotu, pokazując zarazem, w jaki sposób geopolityczne realia epoki 
przekładają się na świat przeżywany – via świat przedstawiony – współczesnego 
człowieka (odpowiednio, rozdziały 3 i 4). Žižek dokłada do tego opisu kategorie 
współczesnej psychoanalizy, bez których uwikłanie ponowoczesnego podmio-
tu w system, zdiagnozowane przez Jamesona i Eagletona, byłoby trudne do teo-
retycznego ujęcia (rozdział 5).
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równie oczywisty jak to, że posiadanie przez Irak broni chemicz-
nej nie było przyczyną żadnej z wojen w Zatoce. Postmodernizm 
jest. Pokrewieństwo kapitalizmu i ponowoczesności nie ulega wąt-
pliwości. Na rozwijanie tych wątków szkoda więc czasu. W miejsce 
trącącej myszką opozycji nowoczesności i ponowoczesności trze-
ba wprowadzić raczej różnicę między ponowoczesnością a światem 
przyszłości. „Tym, czego naprawdę potrzebujemy – pisał w zakoń-
czeniu Singular Modernity z 2002 roku Jameson – jest całościowe za-
stąpienie tematyki nowoczesności przez pragnienie zwane Utopią. 
Ontologie teraźniejszości wymagają archeologii jutra, a nie prognoz 
dotyczących przeszłości”25.

Ostatecznie chodzi przecież o to, aby pytanie: „Jak jest?” zastąpić 
pytaniem: „Dokąd idziemy?”, zmuszającym w naturalny sposób do 
zastanowienia się: „Co robić?”. Sądzę, że to właśnie w tym kontekście 
należy odczytywać rolę teologicznego bądź postsekularnego zwro-
tu, który w dużej mierze za sprawą Žižka stał się w ostatnich latach 
udziałem późnej lewicy. Teologia to dyscyplina wyszkolona w bada-
niu niewidzialnego, teoretyzowaniu na temat tego, co nie musi ist-
nieć, wyliczaniu atrybutów (nie)możliwej obecności. Jameson, nie-
podzielający zainteresowań religijnych swoich towarzyszy, wyraził się 
kiedyś podobnie o utopiach, które „nie są fikcyjne, mimo że zara-
zem nie istnieją”, nawiedzając nas „jako ledwie słyszalne przekazy 
z przyszłości”26. Bez wątpienia znajdą się cynicy, którzy odnotują 
z przekąsem, że lewica uciekająca się do tego rodzaju języka, po-
szukująca racji swego istnienia w niebie (nawet jeśli w grę miało-
by wchodzić ziemskie niebo utopii), straciła już wszystkie politycz-
ne zęby, a w swym sklerotycznym z a p a m i ę t a n i u  – nazwiska 
Marksa i Lenina zakodowała sobie ona przecież aż nadto dobrze – 
najzwyczajniej w świecie pomyliły się starej ciotce adresy. Tylko czy 
oprócz kilku konserwatywnych mantr, w rodzaju „nie ma żadnej al-
ternatywy” albo „to system najgorszy z możliwych z wyjątkiem tych, 
których od czasu do czasu próbowano”, mają oni do zaproponowania 

25 F. Jameson, A Singular Modernity. Essay on the Ontology of the Present, London–
–New York 2002, s. 215.

26 Idem, The Politics of Utopia, „New Left Review” 25, January/February 2004,  
s. 54.
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cokolwiek innego? Teologiczno-polityczne rozważania, akcentowa-
ne przeze mnie w ostatnich rozdziałach, w najgorszym razie prze-
chowują możliwość świata, jaki nadejdzie, jeśli uda się nam jakimś 
cudem oprzeć żywiołowej pustce kapitalistycznej ponowoczesności. 
Socjalizm, którego ideę kultywują w swych teoriach myśliciele póź-
nej lewicy, rozumiem jako próbę nadania materialnego kształtu tej 
zasadniczo metafizycznej nadziei.



rozdział 1 
Perry Anderson: kronika pewnej śmierci

Żebym wreszcie mógł powiedzieć, co siedzi we mnie.
Wykrzyknąć: ludzie, okłamywałem was

Mówiąc, że tego we mnie nie ma,
Kiedy TO jest tam ciągle, we dnie i w nocy [...].

Ponieważ TO oznacza natknięcie się na kamienny mur,
i zrozumienie, że ten mur nie ustąpi żadnym naszym błaganiom.

Czesław Miłosz, To

There is a crack in everything 
That’s how the light gets in.

Leonard Cohen, Anthem

Przeciw pseudoempirykom

Gdyby chcieć wskazać jedną instytucję, która miała największe zna-
czenie dla rozwoju zachodniego marksizmu w ciągu ostatnich dwu-
dziestu lat, przypuszczalnie byłoby nią londyńskie pismo „New 
Left Review”1. Powstało ono w 1959 roku w wyniku połączenia 
dwóch wcześniejszych pism angielskiej lewicy, „New Reasoner” 
i „Universities and Left Review”. W 1970 roku przy NLR utworzono 
wydawnictwo New Left Books (obecnie Verso, z biurami w Londynie 
i Nowym Jorku). Wkrótce zdołało ono skupić wokół siebie grupę 
najwybitniejszych lewicowych intelektualistów. Za sprawą publi-
kowanych w NLR artykułów oraz dziesiątek wydanych przez Verso 
książek i tłumaczeń zdołali oni uprzystępnić anglojęzycznym czytel-
nikom rdzeń marksistowskiej tradycji, stając się dla lewicowej kultu-

1 Dalej oznaczane skrótem: NLR.
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ry na progu dwudziestego pierwszego wieku tym, czym było dla niej 
pismo „Die Neue Zeit” w okresie Drugiej Międzynarodówki.

Przez niemal ćwierć wieku redaktorem naczelnym i najważniej-
szą osobą w NLR był historyk Perry Anderson. Jego prace publiko-
wane w NLR zawsze pozostawały w bliskim związku z bieżącą poli-
tyką, dlatego też trudno w jego przypadku mówić o jakimś „korpusie 
teoretycznym”. Na pisarstwo angielskiego historyka składa się raczej 
seria opisów politycznych conjunctures (coś pomiędzy neutralną 
„konstelacją” a „momentem krytycznym” lub „koniunkturą”) oraz 
prób ich włączenia w szerszy kontekst historyczny. Czasami spra-
wia to wrażenie zaklinania rzeczywistości – tak jakby teraźniejszość 
wydawała się Andersonowi zbyt słaba, aby kiedykolwiek mogła po-
jawić się w niej szansa na działanie, i w związku z tym trzeba było 
jej ciągle pomagać, dodawać animuszu, ukazując miejsce aktualnych 
wydarzeń w ramach toczącej się od dawna historii. Złośliwy krytyk 
mógłby dodać, że nie dowierzając rzeczywistości, Anderson miał 
ostatecznie rację. Wszystkie dziejowe „koniunktury”, o których pisał 
przez czterdzieści lat, okazały się tylko wyizolowanymi punktami na 
mapie bieżącej polityki i na nic zdało się wywoływanie widm prze-
szłości. Nadzieje na socjalizm gasły na oczach, a może wręcz „na rę-
kach” Andersona z niepokojącą regularnością. Aż wreszcie przyszła 
ponowoczesność, która według redaktora naczelnego NRL oznacza 
dla socjalizmu ni mniej, ni więcej, tylko „natknięcie się na kamien-
ny mur i zrozumienie, że ten mur nie ulegnie żadnym naszym bła-
ganiom”.

Pod kierownictwem Andersona NLR zmieniło ton nadawa-
ny mu wcześniej przez Edwarda Thompsona (przyjaciela i słynne-
go polemisty Leszka Kołakowskiego z Moich słusznych poglądów na 
wszystko) oraz innych przedstawicieli tak zwanej starej nowej lewi-
cy2. Według Andersona zamiast zająć się tym, do czego miała natu-

2 Pojęcie nowej lewicy, którym posługiwałem się już we wstępie, może być my-
lące, ponieważ w przeszłości używane było przynajmniej w kilku różnych kon-
tekstach. Po raz pierwszy właśnie w Wielkiej Brytanii w 1956 roku. Ówcze-
sna nowa lewica stanowiła produkt podwójnego rozczarowania: komunizmem 
z jednej strony, po krwawym stłumieniu przez wojska radzieckie powstania na 
Węgrzech, oraz zachodnią socjaldemokracją z drugiej, po imperialistycznym 
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ralne predyspozycje, a więc pracą intelektualną i teoretyczną, sta-
ra nowa lewica próbowała na siłę stać się ważnym ruchem poli-
tycznym, co od samego początku skazane było na niepowodze-

angielsko-francuskim ataku na Suez. Ta „pierwsza” bądź „stara”, jak zaczęto ją 
późnej nazywać, nowa lewica wciąż próbowała stać się wielkim ruchem poli-
tycznym i za oczywisty nośnik zmiany społecznej uznawała klasę robotniczą. 
Takie podejście spotkało się z krytyką ze strony części ówczesnych środowisk 
lewicowych. Na przykład w Liście do nowej lewicy z 1960 roku Charles Wri-
ght Mills pisał: „[…] tym, czego do końca nie rozumiem u niektórych auto-
rów nowej lewicy jest to, dlaczego przywiązani są oni tak kurczowo do »klasy 
robotniczej« rozwiniętych krajów kapitalistycznych jako najważniejszego no-
śnika zmiany politycznej – w świetle naprawdę sugestywnych dowodów histo-
rycznych, które przeczą podobnym oczekiwaniom […]. Kim są ci, którzy myślą 
i działają w radykalny sposób? Na całym świecie […] odpowiedź jest jednako-
wa: to młoda inteligencja” (C. W. Mills, The Letter to the New Left, NLR 5, Sep-
tember/October 1960, s. 22). Historia miała przyznać Millsowi rację. Do tego 
stopnia, że samo pojęcie nowej lewicy, którym amerykański socjolog posłu-
żył się w swoim liście, zmieniło z czasem swój historyczny desygnat i zaczę-
ło oznaczać z grubsza to samo stanowisko ideologiczne, które Mills przeciw-
stawiał jeszcze „nowolewicowym” Brytyjczykom z „pierwszego” NLR. Spisaną 
zaledwie dwa lata później Deklarację z Port Huron, polityczny manifest grupy 
młodych Amerykanów skupionych wokół organizacji „Studenci na rzecz De-
mokratycznego Społeczeństwa”, uznaje się dziś po prostu i bez dodatkowych 
komentarzy za „dokument założycielski nowej lewicy” (zob. R. Sennett, Kul-
tura nowego kapitalizmu, przeł. G. Brzozowski, K. Osłowski, Warszawa 2010, 
s. 5). W deklaracji tej na celowniku zbuntowanych studentów znalazły się naj-
ważniejsze w owym czasie „biurokratyczne więzienia”: państwowy socjalizm na 
Wschodzie oraz szkolnictwo i wielkie korporacje na Zachodzie. Rozmontowa-
nie ich skostniałej struktury miało wreszcie wyzwolić prawdziwą wspólnotę, 
której spontaniczny rozkwit przez kilkadziesiąt lat sabotowały instytucje nowo-
czesnego społeczeństwa. Nowa lewica przeszła do historii w tym drugim, „kul-
turowym” i „intelektualnym” wcieleniu, o wiele słabiej związanym z ruchem ro-
botniczym niż jej brytyjski prototyp (choć i tu istniały narodowe różnice: we 
Francji związki te, choć rozluźnione, zostały zachowane, podczas gdy w Sta-
nach Zjednoczonych „łączność z ludem” oznaczała w najlepszym razie sprzeciw 
wobec wojny w Wietnamie i walkę z dyskryminacją na tle rasowym). To wła-
śnie ta druga czy też nowa nowa lewica, jak niekiedy nazywa się ją w Wielkiej 
Brytanii, stanowiła siłę ideologiczną stojącą u podstaw kontrkulturowej rewolty 
końca lat sześćdziesiątych. Wszędzie tam, gdzie odnoszę się w książce do nowej 
lewicy (bez dodatkowych przymiotników czy komentarzy), mam na myśli wła-
śnie to drugie, i najbardziej rozpowszechnione, rozumienie tego pojęcia.
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nie3. Błąd poprzedników nie wynikał wyłącznie ze złej strategii, lecz 
miał charakter teoretyczny. Jego sedno wyłożył Anderson wspól-
nie z Tomem Nairnem w serii publikowanych od 1964 roku arty-
kułów, które stały się później znane pod zbiorczym mianem „Tez 
Andersona–Nairna”. Zdaniem redaktorów NLR nadmierna skłon-
ność starej nowej lewicy do schlebiania klasie robotniczej wynikała 
z braku adekwatnej analizy strukturalnej brytyjskiego społeczeństwa. 
Wielka Brytania, na tle innych krajów europejskich, była bowiem 
„osobliwa”4. Anderson cofa się w swej analizie aż do rewolucji an-
gielskiej, której wybuch w 1640 roku nastąpił jego zdaniem nie tyle 
wcześnie, co przedwcześnie5. Rodzącej się (a właściwie mającej szan-
sę wówczas się narodzić) angielskiej burżuazji jak wody brakowało 
adekwatnej teorii. Buntując się, nie wiedziała więc, co właściwie czy-
ni6. W rezultacie, zamiast przemeblować „świat na swój obraz i po-
dobieństwo”, co uznawał za naturalną kolej rzeczy Marks, popadała 
ona w coraz większy polityczny letarg, aby na początku dziewiętna-
stego wieku sprzymierzyć się z arystokracją. Ten hegemoniczny so-
jusz przetrwał aż do lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku.

W kontekście populizmu starej nowej lewicy i upodobania, jakie 
znajdowała ona w angielskim ruchu robotniczym, było to wszystko 
o tyle ważne, że w ocenie Andersona jej przedstawiciele marnotra-
wili swoją energię, próbując zaszczepić socjalizm na zupełnie nie-
przygotowanym na jego przyjęcie gruncie. Bolączki angielskiej kul-
tury przenosiły się wszak z pokolenia na pokolenie, a dokładniej 
z klasy na klasę. W Wielkiej Brytanii „anemiczna burżuazja stwo-
rzyła podporządkowany proletariat” – pisze Anderson w artykule 
pod znaczącym tytułem Źródła obecnego kryzysu7. Tak więc zadanie 

3 Zob. P. Anderson, The New Left In the Fifties, NLR 29, January/February 1965,  
s. 16.

4 Peculiarities of the English, czyli Osobliwości Anglików to tytuł książki, w której 
krytyce poddał tezy Andersona–Nairna Edward Thompson, przez wiele lat nę-
kający zresztą środowisko NLR zjadliwymi polemikami.

5 Zob. D. Thompson, Pessimism of the Intellect? A History of „New Left Review”, 
Monmouth 2007, s. 13.

6 Zob. P. Anderson, Socialism and Pseudo-Empiricism, NLR 35, January/February 
1966, s. 19.

7 Idem, Origins of the Present Crisis, NLR 23, January/February 1964, s. 35.
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angielskiej lewicy „na dziś” nie polegało w latach sześćdziesiątych 
na budowie socjalizmu, ale, paradoksalnie, na dokończeniu rewo-
lucji kapitalistyczno-burżuazyjnej – czyli tego, co pozostało niedo-
kończone w 1640 roku. (Warto może zauważyć na marginesie, że 
pogląd ten biegł pod prąd właściwie całej marksistowskiej tradycji, 
uznającej Wielką Brytanię za paradygmat kraju kapitalistycznego). 
Polem bitwy miała stać się arystokratyczna i pseudoempiryczna, po-
nieważ pozbawiona teorii, brytyjska kultura. W praktyce chodziło 
tutaj o wprowadzenie na jej obszar socjologii („tego wielkiego osią-
gnięcia burżuazyjnej myśli społecznej końca dziewiętnastego i po-
czątków dwudziestego wieku”)8 oraz marksizmu, bowiem „wielkim, 
przytłaczającym faktem dotyczącym brytyjskiej historii intelektual-
nej w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat jest j e d n o c z e s n a  n i e- 
z d o l n o ś ć  d o  s t w o r z e n i a  j a k i e g o k o l w i e k  r z e t e l-
n e g o  m a r k s i z m u  l u b  k l a s y c z n e j  s o c j o l o g i i  […]. 
To wyjątkowe wśród narodów europejskich […]. Tylko Wielka 
Brytania nie wydała na świat nikogo pokroju Lenina, Lukácsa czy 
Gramsciego – albo Webera, Durkheima czy Pareto”9. Brytyjska bur-
żuazja nigdy nie chciała zmienić całego świata, więc nigdy nie mu-
siała go „całościowo pomyśleć”. Nie pomogła jej w tym również „bia-
ła” imigracja (w odróżnieniu choćby od tej, która przed drugą wojną 
zasiliła amerykańskie uniwersytety) w osobach Karla Poppera, 
Isaiaha Berlina, Ludwiga Wittgensteina, Bronisława Malinowskiego, 
Melanie Klein czy Ernsta Gombricha10. Tymczasem posiadanie inte-
lektualnych narzędzi pozwalających pojęciowo uchwycić całość spo-
łeczną stanowi warunek konieczny jej zmiany, a więc również waru-
nek możliwości jakiejkolwiek rewolucyjnej polityki społecznej.

Tutaj Anderson widział rolę dla kierowanego przez siebie pisma. 
Trzeba złamać arystokratyczno-burżuazyjną hegemonię kulturo-
wą. Tylko w ten sposób korporacyjna „świadomość kastowa” angiel-
skich robotników – ich skłonność do myślenia w kategoriach wła-
snych i wąskich interesów – może stać się prawdziwą i rewolucyjną 

8 Idem, Socialism and Pseudo-Empiricism, s. 41.
9 Ibidem, s. 15.
10 Zob. P. Anderson, Components of the National Culture, NLR 50, July/August 

1968, s. 56–57.
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„świadomością klasową”. Należy sprawić, aby robotnicy zaczęli my-
śleć socjologicznymi i marksistowskimi kategoriami całości, rezy-
gnując z partykularyzmu żądań płacowych na rzecz pragnienia re-
wolucyjnej przebudowy społeczeństwa. Warunek powodzenia całego 
przedsięwzięcia stanowi zaś mediacja intelektualistów. W swoim naj-
ważniejszym tekście z tego okresu Anderson pisze, że „związek mię-
dzy klasą robotniczą a kulturą, kluczowy dla jej świadomości i ide-
ologii, jest z konieczności zapośredniczony przez intelektualistów, 
jedynych prawdziwych dzierżawców kultury w kapitalistycznym spo-
łeczeństwie”11. Powiedzmy to jeszcze inaczej: teoria jest socjalizmo-
wi koniecznie potrzebna12. Posiłkując się Antonio Gramscim, jednym 
ze swoich najważniejszych nauczycieli, Anderson wskazuje, że „w za-
chodniej Europie […] kapitalistyczna hegemonia ma swoje twierdze 
przede wszystkim w społeczeństwie obywatelskim i tam też należy ją 
pokonać”13. Dlatego trzeba ustanowić „cały alternatywny system wła-
dzy i kultury w jego obrębie”14. Nic tu nie pomoże Lenin. Jego strate-
gia przejęcia państwa może być dobra dla Trzeciego Świata, gdzie nie 
ma rozwiniętego społeczeństwa obywatelskiego, a spójność kraju za-
leży od aparatu władzy. Na Zachodzie byłaby ona jednak „z gruntu 

11 Idem, Problems of Socialist Strategy, w: P. Anderson, R. Blackburn (eds.), To-
wards Socialism, Ithaca, New York 1966, s. 241.

12 W książce Considerations on Western Marxism, analizując specyfikę kultury 
hiszpańskiej, Anderson sugeruje, że istnieje jeszcze jeden, wcześniejszy niż kla-
syczna socjologia bądź marksizm (choć również teoretyczny), warunek wstęp-
ny „rewolucyjnej kultury”. Dlaczego, pyta on, mając tak waleczny proletariat, 
Hiszpania nie zrodziła nigdy własnego Gramsciego czy Labrioli? Wszystkiemu 
winna, twierdzi Anglik, zastrzegając, że jego wyjaśnienie ma tu charakter pro-
wizoryczny, „szersza nieobecność w Hiszpanii jakiejkolwiek wielkiej tradycji 
systematycznej myśli filozoficznej – coś, czego hiszpańskiej kulturze, przy ca-
łej wirtuozerii jej literatury, malarstwa czy muzyki, brakowało od renesansu do 
oświecenia” (P. Anderson, Considerations on Western Marxism, London 1976,  
s. 28). Włochom się udało, bo mieli encyklopedyzm Crocego, a nie eseizm Una-
muno, który w latach 1894–1897 uczestniczył w tworzeniu partii socjalistycz-
nej w Hiszpanii. Zatem systemowa filozofia, co podkreślał już Engels, sprzyja 
rozwojowi marksizmu. „Świadomość tego faktu – dodaje Anderson – powinna 
studzić krytyczne oceny dominacji filozofii w zachodnim marksizmie […] choć 
nie powinna przed nimi powstrzymywać” (ibidem, s. 29).

13 Ibidem, s. 244.
14 Ibidem, s. 279.
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regresywna”, grożąc „zniszczeniem cennego historycznego osiągnię-
cia”, jakim jest demokracja, podczas gdy celem „powinno być jej 
przekroczenie”15. Krwawą rewolucję należy więc zastąpić czymś, co 
Raymond Williams nazywał „długą rewolucją”. Starcie zbrojne – bit-
wą na idee. Populizm starej nowej lewicy – intelektualizmem nowej.

Na zachód od Berlina

Tego poglądu Andersona, zawsze uczulonego na longue durée, 
nie zmienił nawet „oddolny” zryw paryskiego maja ’68. Artykuł 
wstępny w NLR 52 z listopada i grudnia tego samego roku – niesy-
gnowany wprawdzie nazwiskiem Andersona, ale z pewnością no-
szący ślady jego, w myśl słów autora historii pisma, „apodyktycz-
nej obecności”16 – wyraża pogląd, że „studencka rewolta we Francji 
osiągnęła u swego szczytu międzynarodowy zasięg częściowo dlate-
go, że – przy wszystkich ich niedostatkach – francuscy intelektuali-
ści stworzyli w ciągu ostatnich dziesięciu lat być może najbardziej 
rozwiniętą kulturę marksistowską na świecie”. To zaś dowodzi nie-
kwestionowanej „roli rewolucyjnej intelektualistów, ze wszystkich 
pokoleń”17. Zatem wiara w rewolucyjny wymiar kultury pozostaje. 
Pod wpływem wydarzeń majowych koncepcja Andersona zyskuje 
jednak ważne uzupełnienie. Swoje poglądy z Problems of Socialist 
Strategy sprzed ponad dziesięciu lat, ograniczające obszar „rewolu-
cyjnej” konfrontacji do terytorium kultury, uznał on w 1977 roku za 
typowy przejaw „iluzji lewicowej socjaldemokracji”.

Korzystając z uwag rozproszonych w Quaderni del carcere 
Gramsciego, Anderson wypracowuje teraz nową teorię państwa 
burżuazyjnego, której brak uznał nieco wcześniej za jedną z podsta-
wowych bolączek klasycznego marksizmu. Ów brak dało się zresz-
tą względnie łatwo wytłumaczyć. Za czasów Marksa stabilne rządy 

15 Ibidem, s. 230.
16 Zob. D. Thompson, Pessimism of the Intellect?, s. 71 oraz s. 124.
17 NLR, Introduction to Special Issue on France May 1968, NLR 52, Novemeber/De-

cember 1968, s. 7.
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kapitału i powszechne prawo wyborcze zdawały się nawzajem wy-
kluczać – wystarczy, aby wszyscy zaczęli głosować, a kapitalizm z ko-
nieczności upadnie. Z kolei Lenin, autor pierwszej marksistowskiej 
teorii polityki z prawdziwego zdarzenia, nigdy wyraźnie nie odróż-
nił feudalnej autokracji, z jaką sam miał do czynienia w carskiej 
Rosji, od burżuazyjnej demokracji, która istniała już wówczas na 
Zachodzie – co wielu uznało za wskazówkę, by stosować wypracowa-
ną przez niego w Państwie i rewolucji strategię również na wschód od 
Petersburga18. Tymczasem burżuazyjną czy też liberalną demokra-
cją drugiej połowy dwudziestego wieku rządzą zdaniem Andersona 
zupełnie inne i historycznie nowe prawa (warto pamiętać, że po-
wszechne prawo wyborcze w krajach takich, jak Francja, Włochy czy 
Japonia, zostało wprowadzone dopiero w 1945 roku)19. Składa się 
ona bowiem z dwóch komplementarnych, ale skrajnie od siebie róż-
nych części: aparatu państwowego (posiadającego na danym obsza-
rze, zgodnie z klasyczną definicją Webera, monopol na prawomocną 
przemoc) oraz społeczeństwa obywatelskiego (gdzie kapitał korzysta 
dla odmiany z miękkiej władzy kulturowej hegemonii)20. To właśnie 

18 Anderson zajął się tą sprawą obszernie w dwóch swoich najważniejszych książ-
kach historycznych (od 1989 roku piastuje on stanowisko profesora historii i so-
cjologii na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles – jego starszy brat, Be-
nedict, jest autorem znanej i przetłumaczonej również na język polski książki 
Wspólnoty wyobrażone) – Passages from Antiquity to Feudalism oraz The Line-
ages of the Absolutist State. Chcąc pokazać, na czym polega różnica między for-
mami państwowości w zachodniej i wschodniej Europie, Anderson cofnął się 
w swojej analizie aż do starożytności. Wnioski były z grubsza następujące: „[…] 
rosyjska rewolucja nie wybuchła wcale przeciwko k a p i t a l i s t y c z n e m u 
p a ń s t w u. Carat, który upadł w 1917 roku, był aparatem feudalnym: Rząd 
Tymczasowy nigdy nie zdążył zastąpić go nowym lub stabilnym aparatem bur-
żuazyjnym. Bolszewicy dokonali r e w o l u c j i  s o c j a l i s t y c z n e j, ale od 
początku do końca nigdy nie zmierzyli się z g ł ó w n y m  w r o g i e m  ruchu 
robotniczego na Zachodzie” (P. Anderson, The Lineages of the Absolutist State, 
London 1974, s. 359).

19 Zob. idem, Considerations on Western Marxism, s. 47.
20 Zob. idem, The Antinomies of Antonio Gramsci, NLR 100, November 1976/Janu-

ary 1977, s. 29–30. Gdy nie poczynimy takiego rozróżnienia, twierdzi Anderson, 
powstają z tego absurdalne teorie-koszmarki, każące nam zrównać ze sobą pań-
stwo faszystowskie oraz burżuazyjną czy też liberalną demokrację, co przytrafi-
ło się choćby Adorno i Horkheimerowi w Dialektyce oświecenia (ibidem, s. 36).
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ten słodko-gorzki charakter burżuazyjnej demokracji stanowi o jej 
uwodzicielskiej, a zarazem brutalnej mocy. W starciu z tą dwugłową 
hydrą potrzeba zatem połączenia Ermattungsstrategie (strategii wy-
czerpywania) oraz Niederwerfungsstrategie (strategii zniszczenia)21. 
Podbudowa teoretyczna i bitwa na obszarze kultury jest niezbędna, 
ale wszystko i tak skończy się krwawym starciem sił rewolucyjnych 
i kontrrewolucji – do jakich doszło w 1968 roku na ulicach Paryża.

W 1976 roku Anderson napisał książkę, która wciąż stanowi jed-
ną z lepszych analiz fenomenu zwanego „zachodnim marksizmem”. 
W Considerations on Western Marxism dzieli on teorię marksistow-
ską na dwie wielkie generacje, zestawiając nazwiska jej najważniej-
szych przedstawicieli z miejscem ich urodzenia. Pierwsze pokolenie 
to czasy twórców materializmu historycznego i ich bezpośrednich 
następców z okresu Pierwszej i Drugiej Międzynarodówki: Antonio 
Labriola (Cassino w Kampanii), Franz Mehring (Sławno), Karl 
Kautsky (Praga), Gieorgij Plechanow (Tambow w środkowej Rosji), 
Włodzimierz Lenin (Simbirsk w rejonie Wołgi), Róża Luksemburg 
(Zamość), Lew Trocki (Kirowohrad na Ukrainie), Rudolf Hilferding 
(Wiedeń), Nikołaj Bucharin (Moskwa). Drugie pokolenie pojawia się 
po powstaniu ZSRR i porażce powstań komunistycznych na zacho-
dzie Europy: György Lukács (Budapeszt), Karl Korsch (Todstedt 
w Saksonii), Gramsci (Ales na Sardynii), Walter Benjamin (Berlin), 
Max Horkheimer (Stuttgart), Galvano Della Volpe (Imola w prowin-
cji Emilia-Romania), Herbert Marcuse (Berlin), Theodor Adorno 
(Frankfurt), Jean-Paul Sartre (Paryż), Louis Althusser (Birmandreis 
w Algierii), Lucio Colletti (Rzym). Prawidłowość geograficzna jest 
zatem uderzająca. Pierwsze pokolenie to myśliciele urodzeni bez 
wyjątku na wschód od Berlina. Drugie, z wyjątkiem Lukácsa (któ-
ry kształcił się jednak w Heidelbergu i był „kulturowym Niemcem”), 
na zachód. Ta przestrzenna cezura znajdowała również odzwiercie-
dlenie w charakterze tworzonych w ramach obu „tradycji” teorii. 
Myśliciele ze Wschodu zajmowali intelektualno-polityczne pozycje 

21 Pojęcia ukute przez niemieckiego historyka wojskowości Hansa Delbrücka, 
dziesięć lat po wojnie francusko-pruskiej (zob. ibidem, s. 61–70 oraz P. Ander-
son, Jottings on the Conjuncture, 2/48, November/December 2007, s. 14).
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w swoich partiach, uczyli w szkołach dla robotników, zakładali eks-
perymentalne instytuty. Kautsky i Luksemburg pogardliwie wyrażali 
się o Kathedersozialisten: socjalistach uczących rewolucji na uniwer-
sytetach, poza strukturami jakiejkolwiek partii22. Drugie pokolenie 
marksistów, skonfrontowane po 1920 roku z podwójnym zagroże-
niem stalinizmu (kto chciał pozostać w partii, musiał liczyć się z „for-
matującym umysł” wpływem Kominternu) oraz faszyzmu, uciekało 
coraz bardziej w dziedzinę filozoficzno-kulturowych analiz, tracąc 
kontakt z ruchem robotniczym i sferą żywej polityki.

Typowa dla historii drugiej generacji zachodnich marksi-
stów jest dokonana przez Andersona rekonstrukcja dziejów Szkoły 
Frankfurckiej. Gdy Instytut Badań Społecznych (IBS) powstawał 
w 1923 roku, na jego czele stanął Carl Grünberg, członek partii ro-
botniczej i ekonomista. IBS współpracował wówczas z Instytutem 
Marksa–Engelsa w Moskwie, a pierwszy tom Marx–Engels Gesam-
tausgabe ukazał się nawet pod wspólnymi auspicjami obu insty-
tucji. Grünberg wydawał też nad Menem pismo „Archiv für die 
Geschichte des Sozialismus und der Arbeitbewegung” („Archiwum 
Historii Ruchu Robotniczego i Socjalizmu”). W międzyczasie sytu-
acja w ZSRR ulegała jednak gwałtownym zmianom. Trwały stali-
nowskie czystki. Z kraju uciekać musiał Trocki. Wszystko to ude-
rzyło rykoszetem w działalność frankfurtczyków. W 1930 roku 
dyrektorem IBS został Max Horkheimer, wprawdzie światopoglądo-
wo równie radykalny jak jego poprzednik, ale niebędący już oficjal-
nym członkiem żadnej partii politycznej. Pismo IBS zmieniło na-
zwę na neutralny „Zeitschrift für Sozialforschung” („Zeszyty Badań 
Społecznych”). Horkheimer zgromadził wokół siebie grupę młodych 
intelektualistów, często, jak w przypadku Marcusego, mających nie-
wielkie osobiste związki z ruchem robotniczym, lub, jak w przypad-
ku Adorna, niemających ich w ogóle. Gdy w 1934 roku, po dojściu 
Hitlera do władzy, IBS przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, na 
uniwersytet Columbia w Nowym Jorku, problem tylko się pogłę-
bił. IBS został zmuszony do pracy w środowisku, gdzie nie istnia-
ły właściwie żadne marksistowskie tradycje. „By zakamuflować się 

22 Zob. idem, Considerations on Western Marxism, s. 50.
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w nowym otoczeniu – pisze Anderson – dokonano niemal całko-
witego odwrotu od polityki”23. Chcąc przetrwać, Instytut prowadził 
badania o neutralnym, pozytywistycznym charakterze (prywatnie 
Horkheimer i Adorno żywili wciąż głęboką niechęć wobec amery-
kańskiego społeczeństwa, czemu dali wyraz w Dialektyce oświece-
nia, gdzie zrównali tamtejszy liberalizm z niemieckim faszyzmem). 
Z kolei powrót do Niemiec w 1950 roku był dla Szkoły Frankfurckiej 
jak przeprowadzka z deszczu pod rynnę: trafili wówczas do świa-
ta, w którym, po pierwsze, nazizm złamał kręgosłup miejscowego 
marksizmu, a po drugie, powojenne wpływy aliantów, w połączeniu 
ze skutecznością (o zgrozo!) planu Marshalla oraz „długotrwałym 
boomem” keynesiańskiego kapitalizmu, uczyniły klimat wyjątkowo 
niepodatnym na ideologiczne wpływy lewicy. Za ostatni akord tej 
historii można uznać dyrekturę Adorno – od 1958 roku – który, jak 
wiadomo, o wiele swobodniej radził sobie przy klawiaturze fortepia-
nu niż w towarzystwie przedstawicieli klasy robotniczej.

Historyczne okoliczności przypieczętowały więc „struktural-
ny rozwód tego marksizmu od politycznej praktyki”24. Sprzyjało to 
oczywiście bujaniu w obłokach i nadmiernej komplikacji słowni-
ka teorii. Anderson pisze, że „niesłychanej trudności języka charak-
terystycznej dla większej części zachodniego marksizmu nigdy nie 
trzymało w ryzach napięcie spowodowane przez bezpośredni czy 
też aktywny związek z proletariackim odbiorcą”25 i że teoria prze-
kształciła się w związku z tym na wiele lat „w ezoteryczną dyscy-
plinę, której wysoce techniczny idiom stanowił miarę jej oddalenia 
od polityki”26. Wszystko to zostało jeszcze wzmocnione przez od-
krycie wczesnych, filozoficznych prac Marksa. Najważniejszą z nich, 
Rękopisy paryskie z 1844 roku, wydano po raz pierwszy w Moskwie 
w 1932 roku, ale jej pełen odbiór na Zachodzie został zawieszony 
na okres drugiej wojny światowej i poprzedzającego ją faszyzmu. 
Powojenna popularność „młodego Marksa” była jednak cokolwiek 
paradoksalna. Zachodni marksizm nieświadomie odwracał bowiem 

23 Ibidem, s. 33.
24 Ibidem, s. 29.
25 Ibidem, s. 54.
26 Ibidem, s. 53.
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wektor ewolucji intelektualnej swego twórcy. Dojrzały Marks nigdy 
nie wrócił do filozoficznych zainteresowań młodości, poruszając się 
w ramach ekonomiczno-politycznego paradygmatu sformułowa-
nego we wstępie do Grundrisse i rozwiniętego później na stronach 
Kapitału (to przecież nie przypadek, że Marks bił się o publikację 
i uznanie dla swojego magnum opus, a niemal trzy czwarte jego dzieł 
wydano dopiero pośmiertnie). Tymczasem zachodnia lewica zaczy-
nała poszukiwać „prawdziwego Marksa” w coraz odleglejszej prze-
szłości. Już nie tylko w płomiennych wierszach młodego Karla, ale 
również w dziełach żyjących przed nim filozofów: Hegla (Lukács, 
Marcuse), Schellinga (Adorno i Horkheimer), Kanta (Colletti), 
Spinozy (Althusser) czy nawet Pascala (Goldmann)27. Do tych nie-
co ekscentrycznych poszukiwań skłaniały jednak, jak już zostało po-
wiedziane, społeczno-historyczne uwarunkowania epoki.

Bezlitosne laboratorium historii

Pisząc w 1976 roku swoją książkę, Anderson nie mógł wiedzieć, że 
zarówno on sam, jak i jego pismo, powtórzą zrekonstruowaną przez 
niego w Considerations drogę rozwojową zachodniego marksizmu. 
Chodzi przede wszystkim o to, że jego znakiem szczególnym „jako 
całości jest […] fakt, że stanowi on produkt porażki”28. W szcze-
gólności, nie udało się rozprzestrzenić rewolucji poza Rosję – ma-
jąc zarazem pełną świadomość jej postępującej degeneracji. Nieco 
podobny zawód (choć impuls odnowy miał tu biec w odwrotnym 
kierunku) spotkał w latach osiemdziesiątych środowisko NLR. 
Wszystkiemu zaś winien, jeśli wierzyć najważniejszej bodaj książce 
o twórczości Andersona, Perry Anderson: The Merciless Laboratory 
of History, ukryty deutscheryzm angielskiego historyka.

Izaak Deutscher, urodzony w Chrzanowie polski komunista, 
który w 1939 roku wyemigrował do Anglii, przez całe życie wierzył, 
że w zimnowojennym sporze to ZSRR reprezentuje stronę postępu. 

27 Zob. ibidem, s. 61–67.
28 Ibidem, s. 42.
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Powrót Związku Radzieckiego do kapitalizmu byłby zatem krokiem 
wstecz. Dlatego Deutscher zalecał wypracowanie strategii pozwa-
lającej uzupełnić wschodnie „zdobycze” o to, co cenne w tradycji 
zachodniej – drobiazgi w rodzaju demokracji czy państwa prawa. 
Deutscheryzm implikował też konieczność odrzucenia niektórych 
założeń klasycznego marksizmu. Skoro rewolucja wybuchała na ogół 
w krajach zacofanych – takich jak Rosja czy Chiny – jej motorem nie 
może być, jak chciał Marks, rozwój sił wytwórczych ani spontanicz-
ny bunt klasy robotniczej, lecz to, co było w znanych nam z historii 
przypadkach rewolucji wspólne, czyli odgórna aktywność politycz-
na partyjnego kolektywu29. Anderson podzielał te poglądy. Nawet 
w Considerations on Western Marxism, gdzie opisywał godny poża-
łowania rozbrat z rzeczywistością, jaki stał się udziałem zachodniego 
marksizmu, nigdy nie odrzucił on poglądu o awangardowo-rewolu-
cyjnej roli teorii i tworzących ją intelektualistów30.

29 Deutscheryzm ma więc z pewnością przynajmniej tę zaletę, że pokazuje, jakie 
są teoretyczne konsekwencje uznania ZSRR za państwo socjalistyczne. W skró-
cie: należy odrzucić część założeń klasycznego marksizmu.

30 W książce o wymownym tytule The Poverty of Theory and Other Essays (Lon-
don 1980) Edward Thompson, regularnie nękający środowisko NLR zjadliwymi 
polemikami, porównuje zerwanie związku między teorią a praktyką charakte-
ryzujące zachodni marksizm do trawionego tą samą przypadłością stalinizmu. 
Althusserianizm, który Thompson czyni głównym obiektem swej krytyki, a za-
razem symbolem ucieleśnianej przez NLR tradycji, to „stalinizm na poziomie 
teorii” (ibidem, s. 323). Ukryte założenia wszystkich althusserian są bowiem ta-
kie, że w społeczeństwie istnieje „dominacja, spod której może się wyzwolić 
tylko oświecona mniejszość intelektualistów”, co powoduje, że „taka teoria, je-
śli kiedykolwiek dać jej jakąkolwiek władzę, będąc jak najdalej od »wyzwole-
nia« klasy robotniczej, oddałaby ją, w swej nieznośnej arogancji i pretensjach 
do »naukowości«, w ręce biurokratycznej klasy urzędników: j e s z c z e  j e d-
n e j  klasy rządzącej, która czeka na swą kolej” (ibidem, s. 379). Anderson od-
powiedział książką Arguments Within English Marxism (London 1980), w której 
starał się wyważyć stanowiska Thompsona i Althussera. Wnioski były nastę-
pujące: „[…] humanistyczny socjalizm [Thompson] wyposażony tylko w ety-
kę przeciwko wrogiemu światu […] jest skazany na niepotrzebną tragedię” (ibi-
dem, s. 206). Socjalizm nie obejdzie się bez systemowej analizy znanej z pism 
Althussera, choć zarazem nie powinien się do niej ograniczać – co skądinąd 
trudno uznać za epokowe odkrycie.
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Światopoglądowe uzależnienie od ZSRR stało się dla Andersona 
zgubne pod koniec lat osiemdziesiątych. Najpierw optymizm wywo-
łany zrywem roku 1968, który miał stanowić początek końca roz-
dźwięku między lewicową teorią i praktyką, okazał się przedwcze-
sny. W Origins of Postmodernity Anderson pisze już, że paryski maj, 
a także gorąca włoska jesień 1969 roku czy fala strajków górniczych 
w Wielkiej Brytanii z lat 1972–1974 nie zapowiadały nowej epoki le-
wicowej polityki, ale stanowiły objawy burzliwego klimakterium sta-
rej31. Kolejne nadzieje, tym razem parlamentarnej drogi do prawdzi-
wego socjalizmu, zawiódł eurokomunizm32. Gdy we Francji tryumfy 
zaczęli święcić nouveaux philopsophes, a do władzy doszli w latach 
1979 i 1980 kolejno Margaret Thatcher i Ronald Reagan, redakto-
rzy NLR zwrócili się w poszukiwaniu ostatnich iskier nadziei na 
Wschód. Napisana przez Andersona Karta NLR z 1983 roku (koń-
czył wówczas, po dwudziestu jeden latach, pracę w charakterze re-
daktora naczelnego pisma – funkcja, którą pełnił ponownie w latach 
2000–2003) głosiła: „Dzisiejsze postrewolucyjne państwa […] sta-
nowią historyczny postęp w stosunku do kapitalistycznych czy też 
przedkapitalistycznych społeczeństw, które je poprzedziły, jak rów-
nież krytyczny bastion w obliczu imperializmu. Pismo będzie ich 
bronić jako takich przeciwko wszelkim formom kapitalistycznych 
ataków”33. Para intelektualna poszła więc w pierestrojkę i głasnost. 
(Z nadzieją zerkano także na Polskę, gdzie robotnicy, jak się wyda-
wało, toczyli walkę na dwóch najważniejszych frontach jednocze-
śnie: z jednej strony stawiali opór partii komunistycznej, a z drugiej 
wysuwali postulaty, których nie spełniło nigdy żadne państwo ka-
pitalistyczne. Pomyłka, o którą łatwo, jeśli nie ma się za sobą do-
świadczenia „zagranicznych wycieczek”, w czasie których umiesz-
czani w rewolucyjnej awangardzie Polacy od atmosfery politycznej 
wolności woleli na ogół kapitalistyczne centra handlowe i sklepy). 
Połączenie jawności w życiu politycznym z nieskuteczną pierestroj-
ką okazało się jednak już po kilku latach mieszanką zabójczą dla 

31 Zob. P. Anderson, The Origins of Postmodernity, London 1998, s. 91.
32 Zob. D. Thompson, Pessimism of the Intellect?, s. 76–106.
33 Charter, niepublikowany dokument redakcyjny, 1983; cyt. za: G. Elliott, The 

Merciless Laboratory of History, Minnesota 1999, s. 184.
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rozpoczętej w 1917 roku historii. Ostatnia brzytwa, której chwycili się 
Anderson i jego NLR w latach osiemdziesiątych, przestała dawać 
oparcie. Krytyczny bastion antyimperializmu upadł.

Anderson zareagował zgodnie z wyznawaną przez siebie za 
Gramscim maksymą: „optymizm woli, pesymizm intelektu”. W książ-
ce Zone of Engagement z 1992 roku zamieścił poważny tekst na te-
mat Końca historii Francisa Fukuyamy, gdzie w ogromnej mierze 
zgodził się z diagnozą amerykańskiego politologa. Wyjąwszy głu-
pawą i banalną filozofię historii, obraz jest słuszny, ponieważ „tym, 
co koniec historii oznacza, jest przede wszystkim koniec socjali-
zmu”34. Anderson wymienia w swoim artykule cztery fundamen-
ty klasycznej koncepcji socjalizmu, które budzą obecnie „radykalne 
wątpliwości”. Po pierwsze, „historyczna projekcja” uspołecznienia sił 
wytwórczych, które przezwyciężyć miało kryzysową naturę kapita-
lizmu (kapitalizm miał być przecież na dłuższą metę mniej wydaj-
ny niż komunizm – teza, która dziś wymagałaby od swego obroń-
cy dużej dozy samozaparcia). Po drugie, wątpliwa wydaje się klasa 
robotnicza w roli nośnika społecznej rewolucji (na Zachodzie nie 
ma o czym mówić, jest mała, rozproszona i ogląda za dużo telewi-
zji, pewną szansę stwarza za to wzrost jej liczebności w skali całego 
świata). Po trzecie, cel polityczny – zastąpienie anarchicznego rynku 
przez planową produkcję dla wspólnie określonych celów (nie naj-
gorsze rozwiązanie w czasach wojny, nijak niesprawdzające się jed-
nak w kompleksowym środowisku nowoczesnej gospodarki). Po 
czwarte, etyczny ideał równości (w opinii większości niemożliwy do 
spełnienia, gdyby nawet komuś chciało się jeszcze uznawać go za po-
żądany)35.

W obliczu tych faktów, które w 1998 roku Anderson uznaje już 
po prostu za parametry ponowoczesności, lewica nie może godzić 
się na żadne środki znieczulające. „Jedyny punkt wyjścia – pisze on 
na otwarcie nowej, po 238 numerach, serii NLR w 2000 roku – dla 
realistycznej lewicy dnia dzisiejszego stanowi jasne odnotowanie 

34 P. Anderson, The Ends of History, w: idem, A Zone of Engagement, London–New 
York 1992, s. 358.

35 Ibidem, s. 359.
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historycznej porażki. Kapitał gruntownie pokonał wszelkie zagroże-
nia dla swego panowania […] neoliberalizm jako zestaw reguł rządzi 
niepodzielnie w każdym zakątku Ziemi: najbardziej zwycięska ideo- 
logia w historii świata”36. Rozwiązaniem nie wydaje się w tej sytu-
acji ani adaptacja – kapitalizm jest i będzie, więc musimy się z nim 
jakoś dogadać – ani pocieszenie – w końcu ciągle mamy dużo pie-
niędzy publicznych, a zatem socjalizm mimo woli – ani tym bardziej 
całkowita rezygnacja z dawnych ideałów, ale „bezkompromisowy re-
alizm”37. Ci, którzy nie są do niego zdolni, stają się zwykłymi post-
modernistami, zgodnie ze znaną diagnozą dotyczącą metamorfozy 
rosyjskiej inteligencji: wpierwyje wy wsie marksisty, a tiepier postmo-
dernisty – i nieco na wzór drugiego pokolenia marksistów, których 
w jałowy akademizm wpędziła porażka zachodnich rewolucji komu-
nistycznych po pierwszej wojnie światowej. Prawdziwym testem dla 
socjalizmu – i trudno się w tym miejscu z Andersonem nie zgo-
dzić – musi być próba rozwiązania problemów kapitalizmu „w go-
dzinie jego historycznego tryumfu”38, a nie wtedy, kiedy kapitalizm 
jest najsłabszy. Pytanie tylko, na czym miałoby to polegać i jak po-
winny wyglądać praktyczne przygotowania do takiego testu?

Przedmurze ponowoczesności

Rozważania na temat ponowoczesności Anderson zaczyna w kla-
syczny sposób. Niezależnie od tego, czy przedrostek „post-” chce się 
rozumieć jako sygnał zerwania czy twórczej kontynuacji, z koniecz-
ności odsyła on do swojego „ante-”, czegoś, co istniało wcześniej, 
i co nowa konfiguracja kulturowa bądź historyczna ma przekroczyć. 
Postmodernizmu nie można zatem zrozumieć bez modernizmu, po-
dobnie jak ponowoczesność jest pozbawiona sensu, jeśli nie przyj-
mie się jakiejś koncepcji nowoczesności. Pole sił, które ostatecz-
nie przywiodło nas na manowce ponowoczesności, stanowi według 

36 P. Anderson, Renewals, NLR 2/1, January/February 2000, s. 16.
37 Ibidem, s. 13–14.
38 P. Anderson, The Ends of History, s. 360.
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Andersona połączenie przemian kulturowych po 1945 roku i go-
spodarczej odnowy w wydaniu Reagana i Thatcher. Chcąc w peł-
ni zrozumieć logikę tej ewolucji, trzeba zatem cofnąć się do okre-
su modernizmu, który nadawał ton europejskiej kulturze w okresie 
międzywojennym, oraz do gospodarczego fordyzmu, który w ciągu 
kilku dekad po drugiej wojnie światowej zapewniał stabilny rozwój 
zachodniej gospodarce. Z uwagi na kluczowe znaczenie tej drugiej 
koncepcji dla Davida Harveya, o którym szerzej opowiada następny 
rozdział, ograniczam się tutaj do streszczenia poglądów Andersona 
na zagadnienie k u l t u r o w e g o  „ante-” ponowoczesności.

Zdaniem angielskiego historyka pojawienie się modernizmu 
umożliwiła konstelacja trzech czynników: kodyfikacja akademizmu 
w sztuce, mająca bezpośredni związek z wciąż utrzymującą się do-
minacją arystokracji wśród przedstawicieli europejskiej klasy panu-
jącej; nowe i przełomowe wynalazki techniczne, takie jak telefon, 
radio, samochód czy samolot, których epokę określa się niekiedy 
mianem drugiej rewolucji przemysłowej; wreszcie, otwartość hory-
zontu politycznego czy też „wyobraźniowa bliskości rewolucji spo-
łecznej”39, która przynajmniej od 1905 roku kształtowała świado-
mość polityczną sporej części mieszkańców Starego Kontynentu40. 

Europejski modernizm – pisze Anderson – w pierwszych latach tego 
wieku kwitł zatem w przestrzeni pomiędzy wciąż żywą klasyczną prze-
szłością, wciąż technicznie nieokreśloną teraźniejszością a wciąż nie-
przewidywalną polityczną przyszłością […] pojawił się on na przecięciu 
pomiędzy półarystokratyczną władzą, półprzemysłową kapitalistyczną 
gospodarką a półukształtowanym czy też półrewolucyjnym ruchem 
robotniczym41.

Pace Anderson wypada zauważyć, że właściwie wszystkie mo-
dernizmy – symbolizm, ekspresjonizm, kubizm, futuryzm, kons-

39 Idem, Modernity and Revolution, w: idem, A Zone of Engagement, s. 34.
40 Anderson jako źródło swoich tez wskazuje „fundamentalną pracę” Arno Maye- 

ra, The Persistence of the Old Regime (New York 1981), której wątek przewodni 
stanowi fakt utrzymywania się w Europie aż do 1914 roku porządku społeczne-
go o arystokratyczno-monarchicznym rodowodzie.

41 P. Anderson, Modernity and Revolution, s. 36.
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truktywizm itd. – faktycznie wykazywały podwyższoną aktywność 
w każdej z wymienionych przez niego dziedzin. I tak, w zależno-
ści od temperamentu ich twórców, wychwalały lub demonizowały 
nowe zdobycze techniki, stawiały sobie za cel kwestionowanie sty-
lów klasycznych, bądź pociągała je perspektywa rewolucji społecz-
nej42. Przytoczmy tu jeden przykład modernistycznej twórczości, 
zwracając kolejno uwagę na każdy z tych punktów.

Człowiek urodzony w 1887 roku jako Charles-Édouard Jeanneret- 
-Gris, być może największy modernista wszechczasów, w wieku trzy-
dziestu lat zaczął posługiwać się artystycznym przydomkiem, któ-
ry miał przywodzić na myśl nazwę pewnego typu, serii bądź linii 
przedmiotów. Le Corbusier, the Corbusier, der Corbusier. Pomysł 
Jeannereta na nową tożsamość wynikał wprost z jego uwielbienia dla 
masowej produkcji. Część krytyków, nie do końca słusznie, do dziś 
zresztą uznaje urodzonego w Szwajcarii architekta za protoplastę czy 
wręcz ideologa budownictwa, w którym wielka skala zastąpić miała 
ideę mistrzostwa, prefabrykaty – robione na zamówienie elementy, 
a numer seryjny – ludzki podpis. W 1923 roku Le Corbusier pisał: 

Należy powołać do życia ducha seryjności. Ducha budowania seryj-
nych domów. Ducha zamieszkiwania seryjnych domów. Ducha pro-
jektowania seryjnych domów. Jeśli usuniemy z naszych serc i umysłów 
martwe idee domu i spojrzymy na tę sprawę z krytycznego i obiek-
tywnego punktu widzenia, natrafimy na dom-narzędzie, dom seryjny, 
zdrowy (także w moralnym sensie) i piękny – tak jak piękne są narzę-
dzia pracy towarzyszące naszemu życiu43.

W słynnej Vers une architecture, skąd pochodzi przytoczony cytat,  
Le Corbusier wskazywał nawet konkretne wynalazki techniczne – 
dwupłatowy samolot, automobil, silos zbożowy oraz transatlantyk – 
jako wzór do naśladowania dla „panów architektów”, a zarazem wcie-
lenie tego samego ducha, który „skonstruował Partenon”44. Prawdą 
jest jednak, że przydomek Jeannereta nie świadczy wyłącznie o jego 

42 Zob. idem, The Origins of Postmodernity, s. 81.
43 Le Corbusier, Vers une architecture, Paris 1995, s. 187.
44 Ibidem, s. 85.
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bałwochwalczym kulcie techniki. Obecność rodzajnika określonego 
zdradza wszak niewątpliwą megalomanię – czy mógłby na nią cier-
pieć przedmiot powielany w tysiącach egzemplarzy na taśmie pro-
dukcyjnej? – oraz arystokratyczne przywiązanie francuskiego ar-
chitekta do idei artystycznego geniuszu. Jego celem nie był j a k i ś 
Corbusier – „a  Mercedes-Benz”, jakiś mercedes, na którego zapotrze-
bowanie zgłaszała kiedyś chrapliwym głosem Janis Joplin – lecz t e n 
w ł a ś n i e  w y j ą t k o w y  Corbusier, czego dowodzi forma wybra-
nego przez Jeannereta rodzajnika. Celem był standard, który w osta-
tecznej postaci przypominał już wprawdzie szablony AutoCAD-a, 
lecz za każdym razem miał swoje początki w odręcznym i niepowta-
rzalnym szkicu. Le Corbusier, nawet gdy przestał już być Charles’em 
Jeanneretem, jedną nogą tkwił ciągle w świecie drobnych warszta-
tów, a masowa produkcja nowoczesnego przemysłu imponowała mu 
przypuszczalnie dlatego, że sam wychował się jeszcze w poszanowa-
niu rzemiosła i unikalności wytwarzanych przez człowieka przed-
miotów. Gospodarka tego okresu była półprzemysłowa, a społeczeń-
stwo półarystokratyczne, co nie bez kozery podkreśla Anderson.

Tak czy inaczej, idea seryjnej produkcji dostarczała wyobraźni  
Le Corbusiera trwałej pożywki. Jednak nie tylko z powodu fiksacji na 
punkcie techniki stanowi on w kontekście rozważań Andersona przy-
padek iście kliniczny. Le Corbusier gotów był wszak od ręki odrzucić 
zasady, a w niektórych przypadkach wręcz zmieść z powierzchni zie-
mi większość dzieł klasycznej czy też „wernakularnej” architektury45. 

45 „Wernakularny”, a więc słowo, którym teoretycy architektury posługują się, pi-
sząc o lokalnych tradycjach budowniczych, pochodzi z lingwistyki. Do siedem-
nastego wieku większość prac naukowych w Europie pisano po łacinie. Język 
wszystkich pozostałych, a więc dowolny z języków narodowych, którym po-
sługują się mieszkańcy naszego kontynentu, określano jako vernacular – od ła-
cińskiego wyrazu vernaculus, oznaczającego tyle co „lokalny” bądź „rodzimy”. 
Średniowieczna łacina nie stanowi jednak dokładnej analogii tego, czym pró-
bowała stać się architektura nowoczesna. Ambicją tej ostatniej było bowiem 
stworzenie stylu, który miałby zasięg w pełni tego słowa znaczeniu uniwersalny – 
tymczasem znajomość łaciny ograniczała się na ogół do elit średniowieczno-re-
nesansowej Europy. Po drugie, w przeciwieństwie do łaciny, której dominacja 
stanowiła odprysk historycznej hegemonii Cesarstwa Rzymskiego i jego na-
stępcy, jakim okazał się rzymski kościół, architektura nowoczesna miała obyć się 
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Modernistyczny gest zerwania z przeszłością jest w jego przypad-
ku wprost przemożny. „Zaczyna się wielka epoka. Istnieje nowy 
duch. Istnieje mnóstwo wytworów nowego ducha; spotykają się one 
przede wszystkim w produkcji przemysłowej. Architektura dusi się 
wśród tradycji”46 – pisał w charakterystycznym dla całej epoki pom-
patycznym stylu, traktując co gorsza swoje deklaracje zupełnie do-
słownie. W sytuacji, gdy ktoś się dusi, trzeba mu przecież zagwa-
rantować dostęp do świeżego powietrza. Przedstawiając na wystawie 
w 1925 roku niesławny Plan Voisin, wizję przebudowy historyczne-
go centrum Paryża, Le Corbusier w prosty sposób rozwiązał kwestię 
potrzebnego modernistycznej architekturze Lebensraumu. W myśl 
projektu większa część śródmieścia, włączając Luwr i Plac Zgody, 
miała zostać zrównana z ziemią. W to miejsce Le Corbusier prze-
widział osiemnaście jednakowych wieżowców, połączonych siecią 
estakad i dróg szybkiego ruchu. Wszystkie ślady starego porządku 
miały zostać usunięte, ustępując miejsca rozwiązaniom skrojonym 
na miarę Nowego Człowieka. To, że człowiek taki nigdy jeszcze nie 
istniał, a zatem, że ściągnięcie z niego właściwej miary było zada-
niem dość karkołomnym, umykało jeszcze wówczas uwadze postę-
powych planistów47.

Także w kwestii polityki, co w jego przypadku wiąże się bezpo-
średnio z punktem poprzednim, Le Corbusier opowiadał się nie-
zmiennie po progresywnej stronie dziejowej barykady. Na horyzoncie 
politycznym swojej epoki bez trudu potrafił sobie wyobrazić stojący 
w ogniu gmach Luwru (Brûlez le Louvre! – krzyczał za Cézanne’em 
włoski futurysta Filippo Tommaso Marinetti) i rozprzestrzeniające 

bez jakiegokolwiek umocowania w przeszłości – co uznawano zresztą za waru-
nek konieczny jej uniwersalizmu.

46 Le Corbusier, Vers une architecture, s. 67.
47 Plan Voisin był tylko skrajną postacią pomysłów, które w skromniejszej posta-

ci przewijają się przez całą twórczość Le Corbusiera. Gdy jego reformatorski za-
pał przechodził w łagodniejsze stadia, umieszczał on na przykład swoje projek-
ty, w tym słynne Ville Savoye czy „jednostkę marsylską”, na tak zwanych pilotis, 
wielkich filarach, które unosiły jego gmachy kilka metrów ponad ziemię. Roz-
wiązanie to miało nadać budynkom cechę lekkości, choć można je również 
odczytywać jako symboliczną próbę zerwania związków z budzącym niechęć  
Le Corbusiera historycznym otoczeniem.
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się na całe miasto rewolucyjne płomienie (o czym fantazjował z kolei 
polski modernista Bruno Jasieński, nieskromnie przypisując sobie 
wszystkie zasługi w powieści Palę Paryż!). Wprawdzie Le Corbusier 
uważał, że szczęk żelaza i pomruk silników, które miały tej pożo-
dze towarzyszyć, należało przypisać raczej buldożerom budowla-
nej ekipy niż czołgom i karabinom idących na front armii, nie miał 
jednak najmniejszych wątpliwości, że radykalna zmiana społeczeń-
stwa była w jego czasach nie tylko możliwa, ale również koniecz-
na: „Pierwotny instynkt wszystkich istot żyjących popycha je do za-
pewnienia sobie schronienia. Różne aktywne klasy społeczeństwa 
n i e  m a j ą  j u ż  a d e k w a t n e g o  d l a  n i c h  s c h r o n i e n i a: 
ani robotnik, ani intelektualista. To kwestia budynku stanowi klucz 
do dzisiejszych niepokojów społecznych: architektura albo rewolu-
cja”48. Słowem: europejskie społeczeństwa należało przebudować od 
podstaw. Kwestią sporną pozostawał wyłącznie dobór służących do 
tego celu środków. Wykazując się cechową lojalnością, Le Corbusier 
twierdził, że wyłącznie architektura może w pokojowy sposób odpo-
wiedzieć na wyzwanie, jakie przed człowiekiem nowoczesnym sta-
wiała jego epoka. Fakt, że się pomylił, a w każdym razie przegrał, 
zaś rewolucyjny lont zamiast na place budów przywiódł jego czasy 
wprost na fronty dwóch krwawych wojen, w niczym nie umniejsza 
słuszności tezy Andersona, do której w tym miejscu się odnosimy, że 
„wyobraźniowa bliskość rewolucji społecznej” stanowiła jedną z za-
sadniczych cech konfiguracji, która dała w europejskiej kulturze po-
czątek epoce modernizmu.

Zwiastuny końca tej epoki, pisze dalej Anderson, pojawiły się 
w okresie pierwszej wojny światowej (wielki temat Czarodziejskiej 
góry Tomasza Manna, szerzej omawianej w kontekście modernizmu 
w rozdziale trzecim), która zmieniła wszystkie koordynaty moder-
nistycznej konfiguracji kulturowej, ale póki co żadnego z nich nie 
usunęła. 

Przez kolejne dwadzieścia lat – odnotowuje brytyjski historyk – pro-
wadziły one coś na kształt szalonego życia pozagrobowego. Politycznie, 

48 Le Corbusier, Vers une architecture, s. 227.
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dynastyczne państwa wschodniej i środkowej Europy oczywiście znik-
nęły. Ale klasa junkrów zachowała wielką władzę w powojennych 
Niemczech; we Francji wywodząca się z ziemiaństwa Partia Radykal-
na kontynuowała swą dominację w Trzeciej Republice, właściwie nie 
zmieniając tonu; w Wielkiej Brytanii bardziej arystokratyczna z dwóch 
tradycyjnych partii, Konserwatyści, w zasadzie pozbyła się swoich 
bardziej burżuazyjnych rywali, Liberałów, i zdominowała całą mię-
dzywojenną epokę. Społecznie, szczególny model życia klasy wyższej 
przetrwał do samego końca lat trzydziestych, czego znak rozpoznawczy – 
odróżniający tę egzystencję całkowicie od życia ludzi bogatych po dru-
giej wojnie światowej – stanowiła normalność służby […]. Wreszcie, 
perspektywa rewolucji była teraz bliższa i bardziej namacalna niż kie-
dykolwiek – wizja, która tryumfalnie zmaterializowała się w Rosji, tuż 
po wojnie dotknęła swym skrzydłem Węgry, Włochy i Niemcy, i miała 
zyskać nową aktualność w Hiszpanii pod koniec tego okresu49.

Wszystko to zdezaktualizowało się dopiero kilkanaście lat później, 
gdy kataklizm drugiej wojny światowej sprawił, że w Europie za jed-
nym zamachem zniknęły arystokratyczne elity, błogosławieństwo 
nowoczesnej techniki zaczęto uznawać za wysoce niejednoznacz-
ne, a porządek atlantycki definitywnie zmroził polityczny horyzont. 
Skumulowane efekty dwóch wojen światowych doprowadziły do 
zniszczenia warunków, w których przez kilkadziesiąt lat rozkwita-
ła modernistyczna kultura.

Gdy pełne efekty tej historycznej cezury wchodzą w życie, po-
jawia się postmodernizm. Jego pole sił określa, odpowiednio, nowy 
zestaw trzech współrzędnych: rozkład burżuazji lub, mówiąc inaczej, 
spospolicenie klasy posiadaczy, banalizacja techniki i monochroma-
tyczny charakter światowej polityki. Wszystko, co w modernizmie 
nosiło znamiona obietnicy, teraz pojawia się w poprawnej, zamknię-
tej i wyzutej z emocji postaci. Podobnie jak wcześniej, zmiana nie 
nastąpiła w jednej chwili. Druga wojna światowa zmiotła wprawdzie 
arystokrację (Anderson przypomina w tym miejscu tezę Josepha 
Schumpetera, że kapitalizm, sam w sobie amoralny i zainteresowa-
ny wyłącznie zyskiem, utrzymują przy życiu wartości o zasadniczo 

49  P. Anderson, Modernity and Revolution, s. 36–37.
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arystokratycznej i przedkapitalistycznej proweniencji), ale zwalcza-
ne przez modernizm z nie mniejszym animuszem mieszczaństwo, 
którego ikonę stanowili mężczyźni noszący kapelusze, przetrwało 
jeszcze kolejne pokolenie. Męskie kapelusze skończyły się jednak, 
jak wiadomo, z Humphreyem Bogartem, a różnica stylów życia mię-
dzy dawną klasą posiadaczy a dzisiejszą to dystans dzielący rodzinę 
Agnelli od Billa Gatesa50. Ettore Bugatti, założyciel i pierwszy wła-
ściciel legendarnej włoskiej firmy produkującej sportowe limuzyny, 
odmówił kiedyś sprzedaży samochodu klientowi, który nie potra-
fił zachować się przy stole. W naszych czasach savoir-vivre ustąpił 
jednak miejsca know-how, zaś związek między bogactwem a uro-
kiem tego, co dyskretne został w najlepszym razie rozluźniony. Jak 
mówi Anderson, na Zachodzie nie nastąpiło po wojnie oczekiwa-
ne „zburżuazyjnienie” (embourgeoisement) klasy robotniczej, lecz 
spospolicenie (encaillement) klasy posiadaczy. Co wszakże nie ozna-
cza zaniku samych podziałów klasowych! Z socjologicznych rapor-
tów nijak nie wynika, że „międzypokoleniowa mobilność znacząco  
się zwiększyła, o ile w ogóle, w bogatszych społeczeństwach powo-
jennego świata. Pozostają one tak samo obiektywnie zestratyfiko-
wane jak kiedykolwiek wcześniej”. Cała zmiana ogranicza się zatem 
do dekoracji. To tylko „kulturowe i psychologiczne znaczniki po-
zycji […] straciły na znaczeniu wśród tych, którzy cieszą się bogac-
twem lub władzą”51. Tak czy inaczej, konkluduje Anderson, o ile mo-
dernizm był antyburżuazyjny, postmodernizm zaczyna się, gdy „bez 
żadnej walki, ten przeciwnik znika”52.

Podobny los spotkał technikę. Sukces badawczych think-tan-
ków, które w czasie drugiej wojny powstawały na potrzeby wojska, 
na dobre upowszechnił kapitalistyczną zasadę rewolucjonizowania 
środków produkcji. Technologiczna innowacja stała się normą i wy-
maganym od wszystkich standardem, na skalę nieporównywalnie 
większą, niż działo się to w czasach Marksa. Czy Marinetti opiewałby 
widok pędzącego auta, wiedząc, że za rok będzie ono „przestarzałą 

50 Zob. idem, The Origins of Postmodernity, s. 84–86.
51 Ibidem, s. 85–86.
52 Ibidem, s. 86.
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konstrukcją” (podobna niespodzianka spotkała Le Corbusiera, który 
wieczny standard dostrzegł w dwupłatowym samolocie)? Galopująca 
innowacja sprawiła, że charyzma techniki szybko zaczęła przekształ-
cać się w banalną rutynę53. Według Andersona symbol nowej pozy-
cji techniki w społeczeństwie stanowi telewizja. To pierwszy poważ-
ny powojenny wynalazek – jednak od razu o kolosalnym znaczeniu. 
Wprawdzie dopóki w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych była 
ona czarno-biała, nosiła jeszcze piętno ubogiego krewnego kina. 
W latach siedemdziesiątych na Zachodzie pojawia się jednak jej ko-
lorowa wersja, co na niespotykaną wcześniej skalę przykuwa oby-
wateli do telewizorów. „Jeśli istnieje jeden technologiczny przełom, 
który dał początek ponowoczesności – podkreśla Anderson – znaj-
duje się on właśnie tutaj”54. Nowa pozycja społeczna techniki mani-
festuje się w przypadku telewizji przynajmniej na dwa sposoby. Po 
pierwsze, przekaz telewizyjny łączy w sobie monopolizującą uwagę 
właściwość druku z możliwością dwudziestoczterogodzinnego prze-
kazu zarezerwowanego wcześniej dla radia. Oglądając telewizyjny 
program – a jest to tym bardziej prawdziwe w przypadku korzystania 
z komputera, drugiego z wielkich wynalazków ponowoczesności – 
nie sposób poświęcać się na poważnie innej umysłowej aktywno-
ści. W skrajnych przypadkach taka umysłowa „absencja” może na-
turalnie trwać całymi dniami. Po drugie (Anderson cytuje w tym 
miejscu Jamesona), „te nowe maszyny […] stanowią raczej narzę-
dzie reprodukcji niż »produkcji« i nie są już bryłami uformowanymi 
w przestrzeni. Obudowa komputera z trudem ucieleśnia czy też wy-
raża jego specyficzne energie w taki sam sposób, jak robią to skrzy-
dlaty kształt czy komin parostatku”55. Tak więc telewizja, podobnie 
jak cała ponowoczesna technika, zrasta się z całością naszego życia, 
ale czyni to na tyle bezwiednie, że uniemożliwia nam zyskanie wo-
bec niej krytycznego dystansu. Podczas startu samolotu ludzie prze-
glądają dziś z nudów gazety, a oglądając na żywo transmisję z dru-
giego końca globu pieklą się na kiepską jakość obrazu. W naszym 

53 Zob. ibidem, s. 87.
54 Ibidem, s. 88.
55 F. Jameson, Signatures of the Visible, New York 1992, s. 61.
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stosunku do techniki nie pozostało wiele strachu, zdziwienia bądź 
zachwytu. Ucieleśniając najwyższe ludzkie energie, technika sta-
ła się banalna jak obudowa komputera, nie zachowała niemal nic 
z misterium, którego kiedyś można było doświadczyć, stojąc obok 
kadłuba transatlantyku. Trudno zatem dziwić się, że w ponowocze-
sności właściwie nikomu nie przychodzi już do głowy, aby w dzie-
dzinie produkcji upatrywać inspiracji dla rewolucyjnej czy też uto-
pijnej sztuki, jak to działo się w czasach Marinettiego, Le Corbusiera 
czy rosyjskich konstruktywistów56.

Trzeci i najważniejszy czynnik warunkujący rozwój postmoder-
nizmu, a więc stopniowe domykanie się politycznego horyzontu, 
wyjaśniliśmy, streszczając poglądy Andersona na temat zachodniego 
marksizmu, a częściowo także opisując jego własny rozwój jako re-
daktora NLR. Przypomnijmy tylko, że pod koniec lat siedemdziesią-
tych rewolucyjne nadzieje nowej lewicy tlą się już tylko w postaci eu-
rokomunizmu i fałszywych, jak wkrótce miało się okazać, okruchów 
światła, które przeciekają przez żelazną kurtynę ze Wschodu. Ten 
polityczny impas, w połączeniu z wiecznie nowym i pozbawionym 
transformacyjnego potencjału strumieniem techniki oraz ukrywają-
cym się w spospoliciałych dekoracjach podziałem klasowym, składa się 
na obraz żywiołowej, politycznie poprawnej, a zarazem komplet-
nie bezsilnej i obojętnej kultury. Postmodernizm przypomina w tym 
pracoholika, którego pod pozorami gorączkowej aktywności toczy 
najbardziej gnuśna uległość czy też, w pięknych słowach Martina 
Heideggera, nowoczesnego człowieka, którego „pod pozorem »wiel-
kości« przemaga […] rozpętana przemoc szaleństwa w ogromie”57. 
Gdy do postmodernistycznej kultury dołącza wkrótce postfordow-
ska, „zderegulowana”, wdrażająca reżim elastycznej akumulacji go-
spodarka, przepis na ponowoczesność jest już gotowy. Anderson 
podaje nawet punktową datę narodzin nowej ery: 12 sierpnia 1982 
roku, gdy „amerykańska giełda poszybowała w górę”58, kończąc re-
cesję epoki Jimmy’ego Cartera.

56 Zob. ibidem, s. 88–89.
57 M. Heidegger, Przyczynki do filozofii, przeł. B. Baran i J. Mizera, Kraków 1996,  

s. 15.
58  P. Anderson, The Origins of Postmodernity, s. 92.
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Zastałe uniwersum

Po upływie prawie trzydziestu lat ponowoczesność, czyli mieszanka 
postmodernistycznej kultury i płynnego kapitalizmu, wciąż sprawia 
wrażenie monolitu. Choć, dodajmy, już w czasach pisania Origins 
of Postmodernity, Anderson dostrzegł w nim istotną rysę, mogącą 
z czasem powiększyć się do skali brzemiennego w skutki pęknię-
cia. U początków pojęcia postmodernizmu znajdowała się bowiem 
pewna „bifurkacja”. W hiszpańskojęzycznej kulturze początków 
dwudziestego wieku, skąd pojęcie postmodernizmu przeniknęło 
do tradycji anglosaskiej, funkcjonowały za sprawą poety Federica 
de Onísa dwa pojęcia: ultramodernismo i postmodernismo (pierw-
szy prąd starał się wzmacniać radykalne impulsy modernizmu, dru-
gi poszukiwał jego przekroczenia w powrocie do form bardziej kla-
sycznych)59. Analogicznie, w rozwiniętym już postmodernizmie 
Anderson wyróżnia dwa konkurencyjne nurty. Co znamienne (ja-
kobinizm!), określające je przedrostki pożycza on od Maximiliena 
de Robespierre’a, który wyróżnił ultrarewolucjonistów i citra-re-
wolucjonistów. Pierwsi byli zdaniem Robespierre’a tak ekstremal-
ni, że chcieli popchnąć rewolucję w kierunku, który z pewnością ją 
zniszczy. Drudzy zaś chcieli cofnąć republikę z drogi radykalnych 
przemian. Odpowiednio, przekonuje Anderson, mamy teraz ultra-
postmodernistów i citra-postmodernistów. Współczesną sztukę po-
ciągają bowiem dwie możliwości: pragnienie, by przemyśleć na nowo 
modernizm, włączając jego elementy jako korektę do nowej kultu-
ry postmodernizmu (taką strategię obrał minimalizm), oraz dąże-
nie, by, odrobiwszy lekcję Las Vegas, rzucić się głową w dół koloro-
wego strumienia konsumpcji i doświadczeń (dziedzictwo popartu). 
Nikt nie powinien mieć wątpliwości, która z tych ścieżek może li-
czyć na więcej amatorów. Nurt citra- dominuje zdecydowanie nad 
nurtem ultrapostmodernistycznym. Dotyczy to nawet postaci tak 
nietuzinkowych jak Andy Warhol. Ten protoplasta postmoderni-
zmu, związany z ruchem wyzwolenia gejów i uznawany przez wie-

59 Ibidem, s. 4.
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lu za politycznego wywrotowca, uległ wszak ostatecznie fascynacji 
reaganizmem60.

Trudno oprzeć się wrażeniu, że myśl Andersona zatacza w tym 
miejscu koło. Jakaś tajemnicza siła przyciąga ją w kierunku wciąż 
tego samego centrum. Tak jak w przypadku brytyjskiego społeczeń-
stwa lat sześćdziesiątych, tak jak w przypadku całego aparatu bur-
żuazyjnego państwa, gdzie absolutnie niezbędna była strategia kul-
turowego nękania przeciwnika, tak i w ponowoczesności mamy 
do czynienia z podziałem na dwie wielkie grupy – bierne i idące 
na łatwiznę masy oraz oświeconą awangardę zawodowych teorety-
ków i ultrarewolucjonistów, którzy muszą te masy wyedukować, ła-
miąc ideologiczną hegemonię systemu, a z czasem pójść na ich czele 
w krwawym orszaku rewolucji. W latach dziewięćdziesiątych do-
chodzi do tego jednak kolejne, mniej lub bardziej jawne, założenie: 
baza jest stabilna, zaś neoliberalny system tkwi mocno w posadach. 
Przekroczenie ponowoczesności byłoby możliwe tylko dzięki od-
życiu socjalistycznych nadziei. Sam Anderson zdaje się jednak nie 
mieć w tym przypadku żadnych złudzeń. W artykule z końca 2007 
roku wskazuje wprawdzie za Karlem Polanyim trzy czynniki mogą-
ce w tym „zastałym uniwersum”61 dać impuls do zmiany. Wszystkie 
one pozostają jednak poza obszarem świadomej ludzkiej kontroli, co 
nadaje związanym z nimi nadziejom posmak mocno millenarystycz-
ny. Po pierwsze, praca (w 1980 roku klasa robotnicza liczyła w ska-
li świata miliard osób, w 2000 roku półtora miliarda, by w 2007 roku 
zwiększyć swą liczebność, głównie za sprawą Chin, Rosji, Brazylii 
czy Indii, do trzech miliardów). Po drugie, natura (Anderson wspo-
mina Czarnobyl, przyznając, że „w teorii” system pod względem eko-
logicznym może sam się oczyścić, „ale nie ma gwarancji, że uda mu się 
to uczynić w wymaganych ramach czasowych”)62. Po trzecie, pie-
niądz („ślepa ekspansja kredytu napędza budowlaną bańkę w jednej 
wiodącej gospodarce za drugą”, co powoduje, że „żywioł pieniądza 
wydaje się najbardziej prawdopodobny jako sprawca rozchwiania”63, 

60 Zob. ibidem, s. 104.
61 P. Anderson, Jottings on the Conjuncture, s. 28.
62 Ibidem, s. 30.
63 Ibidem.
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które nadchodzi w wyniku działania „tego szatańskiego młyna”, jak 
określił gospodarkę kapitalistyczną Polanyi)64.

Wprawdzie stwierdzenia na temat ślepej ekspansji kredy-
tu i zbliżającej się w jej wyniku destabilizacji systemu pod koniec 
2009 roku mogą sprawiać wrażenie bez mała proroczych, nierozwią-
zana u Andersona pozostaje podstawowa enigma „strategii przej-
ścia”, wciąż będąca „sfinksem, w obliczu którego stoi marksizm 
na Zachodzie”65, jak pisał on ćwierć wieku temu w In the Tracks of 
Historical Materialism. Cóż bowiem z tego, że system rozleci się, je-
śli nikt nie będzie potrafił wydostać się poza jego ruiny? Dziś zagad-
ka tego, „jaki blok sił można zmobilizować, w jaki sposób, by kie-
dykolwiek wziąć na siebie r y z y k o  przerwania cyklu akumulacji 
kapitału w naszych misternie zintegrowanych gospodarkach rynko-
wych?”66 stał się problemem globalnym, nic jednak nie stracił ze swo-
jej ostrości. Być może jeszcze aktualniej brzmi obecnie stwierdze-
nie, że „żadna klasa robotnicza czy blok powszechny w zachodnim 
społeczeństwie nie zdecydują się w tym momencie historycznym na 
skok w nieznane […]. Nigdy nie opowiedzą się one za socjalizmem, 
który pozostaje incognito”67. Jeśli zaś połączyć te słowa z później-
szą uwagą Andersona o książce Fukuyamy: „Koniec historii nie jest 
nadejściem doskonałego systemu, ale likwidacją jakichkolwiek lep-
szych alternatyw wobec obecnego”68, to kolejny krok zdaje się wieść 
z tego miejsca wprost w krainę utopii. Ostatecznie człowiek, który 
wie, gdzie chciałby dojść, prędzej czy później znajdzie na to sposób. 
Zanim ułoży się program polityczny, trzeba więc jeszcze odblokować 
wyobraźnię: zadanie, które brytyjski historyk odnotowuje na mar-
ginesie swych prac, ale z którym zmierzył się tylko raz, komentując 
w 2004 roku opublikowany przez Jamesona w NLR esej The Politics 
of Utopia. Pod wieloma względami tekst Andersona jest dla jego póź-
nego dorobku typowy. Schemat: prezentacja tematu, rozwój histo-
ryczny, ponowoczesny paraliż zostaje zachowany. Z drugiej strony 

64 Ibidem, s. 28–30.
65 P. Anderson, In the Tracks of Historical Materialism, London 1983, s. 80. 
66 Ibidem.
67 Ibidem, s. 99.
68 P. Anderson, The Ends of History, s. 336.
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The River of Time stanowi bodaj jedyny przypadek, gdy Anderson 
próbuje mimo wszystko zwiedzić rzeczywistość po drugiej stronie 
lustra ponowoczesności. To, co tam zobaczył, zapowiada wiele wąt-
ków, które pojawią się także u innych autorów późnej lewicy. Warto 
więc na zakończenie poświęcić tekstowi angielskiego historyka nie-
co więcej uwagi.

Nurt wielkiej rzeki

Utopie, twierdzi Anderson, nie po raz pierwszy w swych pracach 
wykazując talent i upodobanie do historycznych typologii, miały 
w historii kilka dominujących wątków. Najpierw pojawia się wła-
sność, temat podjęty w Utopii przez Morusa, choć kluczowy jesz-
cze w starożytnej wizji platońskiej republiki. Następnie praca-zaba-
wa-sztuka „pojmowane jako jedno kontinuum […] od Schillera do 
Morrisa”. Mniej więcej w tym samym czasie twórczość utopijna za-
czyna interesować się seksualnością i jej konsekwencjami: „Diderot, 
Fourier i ich spadkobiercy”. Wreszcie, chronologicznie ostatni wy-
daje się wątek natury „jako podboju lub towarzysza, Trocki przeciw-
ko Benjaminowi”69. Żaden z tych tematów, jak słusznie odnotowuje 
Anderson, nie wyparł nigdy wszystkich pozostałych, jednak w za-
leżności od epoki utopijni twórcy wykazywali wyraźną tendencję do 
wysuwania na pierwszy plan takich a nie innych treści. Kwestia, któ-
ra naprawdę zaprząta brytyjskiego historyka, dotyczy jednak zupeł-
nie bliskiej przeszłości. Chodzi o pytanie, w jaki sposób „trzy deka-
dy niemal nieprzerwanych klęsk politycznych po stronie wszystkich 
sił, które kiedyś walczyły przeciwko dominującemu porządkowi”70 
wpłynęły na wskazane przez niego utopijne wątki. „Co stało się 
z nimi w wyniku ponowoczesnego zmierzchu, który lekko licząc, za-
padł dwadzieścia lat temu?”71

69 Idem, The River of Time, NLR 2/26, March/April 2004, s. 71.
70 Ibidem.
71 Ibidem, s. 72.
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Odpowiedź Andersona, wskazując już na ideologiczny kamu-
flaż, o którym w kontekście utopii powiemy szerzej w rozdziale trze-
cim, podkreśla nie tyle zanik pierwiastków utopijnych we współcze-
snej kulturze, co ich realizację w postaci własnych karykatur. 

Tak więc własność – wylicza Anderson – cóż mogłoby stanowić bar-
dziej demokratyczny sposób na magiczne usunięcie jej ograniczeń niż 
rozpowszechnienie funduszy emerytalnych lub powierniczych, „cywi-
lizacja inwestorów”, której zawdzięczamy mobilizację tylu oszczędno-
ści w przypadku Enronu i WorldCom? Praca i zabawa: czy można so-
bie wyobrazić bardziej swobodną transcendencję ich sprzeczności niż 
główna aktywność produkcyjna naszych czasów, czyli spekulacja – to 
jest, wzniosłe tradycyjne powołanie niezależnego filozofa? Sztuka i ży-
cie codzienne: czyż nie stanowią one od dawna jedności w technolo-
giach mody i designu kształtujących co drugi akt konsumpcji?

I tak dalej, aż do obrazu, w którym różne utopijne wątki spełnia-
ją się pod postacią własnej tragifarsy: „Proszę pomyśleć o tej rekla-
mie, przedstawiającej niedbale leżącego na łóżku yuppie, który ze 
słuchawkami przyklejonymi do uszu spogląda na ekran z indeksem 
NASDAQ. Pod spodem entuzjastyczny komentarz głosi: »Z giełdy 
na dyskotekę bez zdejmowania piżamy«. Czy Guy Debord mógłby 
to lepiej wymyślić?”72.

Spośród tradycyjnych tematów utopii tylko jeden, o którym do 
tej pory nie powiedzieliśmy, częściowo oparł się tego rodzaju kary-
katurze. Chodzi o wizję wiecznej szczęśliwości – żywą w literaturze 
utopijnej od czasów Nowej Atlantydy Francisa Bacona aż po Walden 
Two Burrhusa Frederica Skinnera z 1948 roku (rok 1948 w ogóle wy-
daje się dla wyobraźni utopijnej rodzajem ostatecznej cezury, ukaza-
ła się wówczas nie tylko książka Skinnera, ale również Nędza histo-
rycyzmu Poppera i Orwellowski Rok 1984) – którą zapewnić miały 
ludziom osiągnięcia nowoczesnej nauki. Anderson nie twierdzi, że 
tego rodzaju nadzieje przetrwały dwudziesty wiek bez szwanku, ale 
że w rezydualnej i zniekształconej postaci można je odnaleźć w tym, 
co określa się czasami mianem „biotechnologicznej rewolucji”. 

72 Ibidem.
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Podstawowa różnica, co można traktować zresztą jako rodzaj glo-
sy do tezy Andersona o banalności postmodernistycznej techniki, 
dotyczy punktu przyłożenia czy też a g e n c y dzisiejszego naukowe-
go przewrotu. Pisze on: „W głównym nurcie utopijnej literatury cie-
lesność nigdy nie stanowiła istotnego punktu w repertuarze zmiany. 
Natura ludzka, którą należało zmienić, miała społeczny, a nie bio-
logiczny charakter”73. Technika w tradycyjnym wydaniu, która po-
budzała wyobraźnię Le Corbusiera, miała umożliwić strukturalną 
i polityczną przebudowę ludzkich społeczeństw. Taka technika, ro-
dzaj wkręcającej człowieka w swe tryby machiny z Metropolis Fritza 
Langa, została w dwudziestym wieku najpierw skompromitowana, 
a później udomowiona. Najnowsze odkrycia nauki, zwłaszcza spod 
znaku genetyki, o których w 1998 roku, gdy Anderson pisał Źródła 
ponowoczesności, dopiero zaczynało być głośno, znów pobudzają 
jednak ludzką wyobraźnię do radykalnych spekulacji. Tyle że tym 
razem to nie struktura społeczna, ale ciało, nie mechanizm spo-
łeczny, ale mechanizm psychosomatyczny, nie tkanka społeczna, 
ale tkanka biologiczna jawi się jako koło zamachowe totalnej trans-
formacji.

Wydaje się, że przynajmniej w jednej dziedzinie utopia ma cią-
gle mocne zaplecze. Dla Andersona takie wnioski byłyby jednak po-
chopne. Wizje radykalnej przemiany ludzkiego życia występują dziś 
bowiem od razu w swej formie negatywnej, stanowiąc część narracji 
różnorakich antyutopii bądź dystopii, jak Anderson nazywa opowie-
ści, w których pojawia się wątek „technologicznej dominacji: zepsu-
cia czy też zwyrodnienia tego, co najbardziej ludzkie przez szkodliwe 
wykorzystanie mocy nauki”74. Jeśli więc czterem pierwszym utopij-
nym toposom przytrafiła się „karykatura urzeczywistnienia”, w po-
staci mitów i struktur społeczeństwa konsumpcji, to w przypadku 
emancypacyjnego potencjału nauki wolno chyba mówić o „wyprze-
dzającym uderzeniu”, jakie anytutopijny Zeitgeist zastosował wo-
bec jej utopijnych ambicji i możliwości. Z pozoru wszystko zaczy-
na się całkiem obiecująco: osiągnięcia biotechnologii pobudzają 

73 Ibidem, s. 73.
74 Ibidem.
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ludzką wyobraźnię do tworzenia różnego rodzaju „totalnych” sce-
nariuszy. Wobec braku utopijnej wizji kierunku takiej transformacji 
zapadają się one jednak niejako pod własnym ciężarem, przybiera-
jąc postać dystopii, w których niewątpliwe dzieła ludzkiego geniuszu 
zmieniają się w wya l i e n owane i spragnione ludzkiej krwi potwory 
(Obcy Ridleya Scotta czy Park Jurajski Stevena Spielberga stanowią 
tu tylko najbardziej znane przykłady). Przekaz dystopii jest zatem 
prosty. Gdy człowiek zaczyna igrać z mocami, które – jak w przy-
padku współczesnej nauki – zdecydowanie go przerastają, na świat 
przychodzi radykalne zło i chce go zniszczyć (temat podjęty już we 
Frankensteinie Mary Shelley, ale w dzisiejszej kulturze, jak słusznie 
podkreśla Anderson, właściwie wszechobecny). Lepiej więc poprze-
stać na małym, powściągnąć ambicje. Należy trzymać się z daleka od 
klonów, genów i laboratoryjnych retort, wykorzystując wolny czas 
na ulubione seriale i grillowanie kiełbasek w domowym ogródku. To 
przecież nie przypadek, że w hollywoodzkich produkcjach świat od 
zagłady ocala zazwyczaj albo odpowiedzialny świętoszek, albo pod-
pity ćwierćinteligent z kluczem francuskim w ręku (w Armageddonie 
Ben Affleck i Bruce Willis zrobili to zresztą razem, skrzykując na po-
moc lumpenproletariacki kolektyw). 

Marksistowskie czytanie dystopii byłoby oczywiście inne. 
Powstają one nie dlatego, że człowiek dostał do dyspozycji zbyt wiel-
ką władzę, ale dlatego, że w pewnych przynajmniej dziedzinach ma 
jej wciąż zbyt mało. Moce, które bierze on w swoje ręce, nie po-
wstały przecież bez jego udziału, nie może więc w t ó r n i e, w ra-
mach jakiegoś niezależnego procesu zdecydować, czy powinien zro-
bić z nich użytek. Moce te są siłami twórczymi samego człowieka, 
jego produktywną i najbardziej wewnętrzną naturą, która tylko dla-
tego przybiera w dystopiach wyalienowaną postać zmutowanych lu-
dojadów, ponieważ korzysta z niej w ramach urągającej jego wraż-
liwości społecznej struktury. Słowem: to nie ludzka pycha, hubris, 
stanowi emocjonalny surowiec, z którego powstają fabuły dysto-
pii, ale niedostatek thymos, uczucie, że nasza praca powołuje do ży-
cia świat obcy i szkaradny, który pożera nasze prawdziwe (utopij-
ne!) intencje dotyczące rzeczywistości. W tej sytuacji najgorsze, co 
można zrobić, to okopać się w twierdzy negatywnej wolności. Nasza 
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wstrzemięźliwość nie sprawi bowiem, że biotechnologiczne labora-
toria zostaną zamknięte (byłby to zresztą dla wszystkich krok wstecz: 
kto wówczas wynajdzie szczepionkę na raka?). Człowiek jest istotą 
twórczą, a w każdym razie produktywną, więc tak długo, jak będzie 
on przejawiał swą „istotę gatunkową”, nauka będzie dokonywać od-
kryć, powierzchnia ziemi będzie zmieniać swój kształt, a świat będą 
zaludniać nowe byty75. Utracą one rysy potworów tylko wtedy, gdy 
cały ten proces (wy)twórczy zostanie poddany bardziej świadomej 
ludzkiej kontroli – co wszakże nie nastąpi, dopóki nie odważymy się 
wspólnie (trzeba będzie oderwać się od rodzinnego grilla) dokonać 
skoku do królestwa wolności.

W myśl tej interpretacji dystopie nie stanowią więc fantazji ob-
nażających zgubny potencjał nowoczesnej nauki, ale raczej symbo-
liczne przedstawienie tego, co z nim się dzieje, gdy ludzka aktyw-
ność twórcza kręci się na społecznie jałowym biegu, spełniając się 
w skrajnie autystyczny sposób. Póki co, zdaje się sądzić Anderson, 
wiedza ta nie ma jednak większego znaczenia. Wprawdzie utopij-
ny potencjał w przypadku nauki wciąż istnieje, ale jego wykorzysta-
nie odpowiednio wcześnie blokuje strach rozbudzany przez dysto-
pie. (Przypomnijmy, że cztery pozostałe utopijne tematy – własność, 
sztukę, erotyzm, naturę – zgubiła karykaturalna realizacja, którą za-
fundował im ponowoczesny rynek). Tylko gdzie w takim razie moż-
na jeszcze szukać utopijnych nadziei? Czy obok apokaliptycznych 
wizji zagłady wszystkiego i wszystkich nie ma już miejsca dla mniej 
nachalnych form historycznej transcendencji? Anderson, jak zwy-
kle ukrywając się między wierszami prac komentowanych przez 
siebie autorów, proponuje nieco inne rozwiązanie. Owszem, pod 
pewnymi względami utopia już się kończyła. „Klasycznie, utopie 
wyobrażano sobie jako wyspy, enklawy lub kolonie – ograniczone 

75 To oczywiście jedno z bardziej kontrowersyjnych, i jedno z niewielu prawdzi-
wie metafizycznych, założeń Marksa. Człowiek jest i pragnie być istotą (nie-
ustannie) twórczą. Stojąc na stanowisku mocnego historycyzmu, czy to jednak 
nie kapitalizm powinien być uznany za winowajcę stymulującej kapitalistyczny 
podmiot obsesji produktywności? Zniesienie kapitalizmu oznaczałoby wówczas 
zmianę natury ludzkiej. Tylko jak znieść kapitalizm, nie zmieniając uprzednio 
samej tej natury? Do tych pytań powrócimy w rozdziale 5.
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przestrzenie, albo wyodrębnione ze świata, albo umieszczone poza 
nim”76. Dzisiejsza utopia musi być jednak globalna albo żadna, co 
oznacza, że spod nóg wymyka się jej nieoczekiwanie określony t o-
p o s. Wszędzie, to znaczy nigdzie konkretnie, co natychmiast wywo-
łuje techniczny problem przedstawienia utopii. Jeśli nie przestrzeń, 
to co? Co jest na tyle ogólne, aby występować wszędzie, a zarazem 
na tyle konkretne, aby mieć przełożenie na rzeczywistość naszych 
codziennych doświadczeń? Jedynym rozsądnym kandydatem wyda-
je się czas. Tu jednak pojawia się kolejny problem. O jaki czas może 
chodzić, skoro Anderson nigdy nie wycofał się z uznania tezy mó-
wiącej o końcu historii?

Pierwszą wskazówkę znajduje on u Ernsta Blocha, dla którego 
najczystszy wyraz utopijnego impulsu stanowią słowa z Mahagonny 
Bertolta Brechta: etwas fehlt, czegoś brakuje, something is missing77. 
Nie zawierają one bowiem „obietnicy czegoś lepszego, a jedynie pra-
gnienie”78. Drugi głos w sprawie należy do Jamesona, wobec którego 
Anderson, jak uczciwie przyznaje, nigdy nie mógł wykrzesać z siebie 
zadowalającej dozy krytycyzmu: 

Bezruch dziś, na całym świecie – w bliźniaczej kondycji rynku i globa-
lizacji, utowarowienia i finansowej spekulacji – nie przybiera już nawet 
smutnej religijnej formy nieusuwalnej ludzkiej natury; najwyraźniej 
przelicytował on jednak wszelkie szanse na ludzkie sprawstwo (agen-
cy) i uczynił je zbędnym. To dlatego Brechtowska koncepcja działania 
musi iść ręka w rękę z odnowieniem starszego, przedkapitalistycznego 
rozumienia samego czasu, poczucia zmienności czy też upływu wszyst-
kich rzeczy; ponieważ to właśnie ruch tej wielkiej rzeki czasu bądź Tao 
powoli przywiedzie nas z biegiem nurtu do momentu praxis79. 

Utopia nie ma już być konkretnym miejscem, ani szczególnym punk-
tem w czasie, ani nawet wynalezieniem mechanizmu lepszego życia. 
Utopię przyszłości (sic!) ma raczej określać wierność pragnieniu niż 

76 P. Anderson, The River of Time, s. 77.
77 Zob. E. Bloch, Tendenz-Latenz-Utopie, Frankfurt 1978, s. 353–361.
78 P. Anderson, The River of Time, s. 75.
79 F. Jameson, Brecht and Method, London–New York 1998, s. 4.
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konkretne rozwiązania i programy. Tym, co pozostało, jest trwanie 
przy braku („ne pas céder sur son désir”80, nie rezygnuj ze swojego 
pragnienia, brzmiało słynne wezwanie etyczne Jacques’a Lacana), in-
nego rodzaju czas czy też czasowość, które cierpliwie podkopują sieć 
uzależnień i zależności wikłających nas w struktury obecnego życia. 
„Lao Tse dryfujący w stronę Marksa”81 – pointuje Anderson, cytując 
na dokładkę dziewiętnasty rozdział kodeksu Tao Te King: „Porzuć 
mądrość i wiedzę, a lud zyska na tym po stokroć. Porzuć dobrodusz-
ność i etykę, a ludzie znów będą się kochać”82.

Co jednak mielibyśmy przez to rozumieć? Odrzucenie lewi-
cowego sentymentalizmu? Politycznej poprawności? Rewolucyjną 
przemoc? Bezwzględną polityczną kalkulację? Anderson kończy The 
River of Time na poetycką nutę, dbając, aby duch attentisme nie po-
psuł nastroju wywołanego „siłą obrazu”83. Nie wdając się w rozważa-
nia, które znajdą się w centrum naszych zainteresowań pod koniec 
książki, tutaj powiedzmy więc tylko tyle: czas wypełniony działa-
niem, skwapliwie podzielony na odcinki roboczogodzin najwyraź-
niej wyczerpał już swoje możliwości. W pewnym istotnym sensie nic 
już nie zostało do zrobienia. Historia się skończyła, ponieważ kapita-
listyczna ponowoczesność przelicytowała pod względem mocy, ak-
tywizmu i przedsiębiorczości wszystkie inne systemy. To problem, 
który uwidacznia się już na poziomie terminologii. Jak bowiem 
nazywać epokę, która może pojawić się po ponowoczesności? Po-
ponowoczesnością? A może post-postmodernizmem? Chyba nie-
przypadkowo nazwy te są aż tak pokraczne. Obnażają one po prostu 
trudność p r z e k r o c z e n i a epoki (a zarazem niepokojącą traf-
ność samego pojęcia ponowoczesności), której cały sens zasadza się 
na tym, że przychodzi ona zawsze „po”, że jedyne, co potrafi, to „iść 

80 J. Lacan, Le séminaire, Livre VII. L’éthique de la psychanalyse, Paris 1986.
81 P. Anderson, The River of Time, s. 77.
82 Tłumaczę ten fragment z języka angielskiego. W polskim przekładzie brzmi 

on następująco: „Uwolnij się od mądrych i pojętnych, oddal uczonych, a lu-
dzie odniosą stukrotną korzyść. Pozbądź się uprzejmych i wytwornych, zlekce-
waż sprawiedliwych, wtedy ludzie powrócą do naturalnej życzliwości” (Lao Tsy, 
Droga, przeł. M. Fostowicz-Zahorski, Wrocław 2001, s. 25).

83 P. Anderson, The River of Time, s. 77 .
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dalej” i być „post” w znaczeniu rozpuszczania wszelkich trwałych 
form i stabilnych tożsamości. Nie można pójść dalej niż ponowocze-
sność, ponieważ jest ona nieustającym i żywiołowym „dalej”. Z tego 
samego powodu, przywiązana do logiki rozwoju po-ponowocze-
sność nie byłaby niczym innym niż ponowoczesnością, tyle że x lat 
później, przyszłością, która pojawi się pod warunkiem, że nic istot-
nego nie wydarzy się. Gdy więc Derrida nawołuje w swoich póź-
nych pracach, aby p r z y g o t o w a ć  m i e j s c e  dla tego-co-nad-
chodzi (l’à-venir), jego metafory, choć ekstrawaganckie (by posłużyć 
się określeniem zbliżonym do tego, gdy na przyjęciu rodzinnym wy-
głasza się komplement na temat czyjejś „ciekawej urody”) nie są 
w żadnym razie dowolne. Stworzyć miejsce to wszak ustąpić pola, 
zatrzymać się, nie zajmować własną obecnością każdego skrawka 
dostępnej przestrzeni. Coś musi przyjść z zewnątrz, nieoczekiwa-
ne, jak złodziej w nocy. Ponowoczesności, tak jak opisywanej przez 
Marksa logiki akumulacji, nie można bowiem „przekroczyć”, stając 
się jeszcze bardziej twórczym, wydajnym, organizując większe, lep-
sze i mądrzejsze demonstracje. Anderson, niczym najwierniejszy 
kronikarz, przeszedł drogami polityki i lewicowego aktywizmu do 
samego końca. Brzmi to może nazbyt patetycznie, ale tym, co zoba-
czył u ich kresu, był nurt wielkiej rzeki.



rozdział 2 
David Harvey: od kryzysu do ponowoczesności

Tak, jak warunkiem zasady życia rodzinnego jest ziemia,  
stały l ą d  i  r o l a, tak dla przemysłu żywiołem,  
który pcha go na zewnętrz siebie, jest m o r z e.  

W pogoni za zarobkiem, przemysł, przez to,  
że wystawia zarobek ten na niebezpieczeństwo,  

wznosi się ponad zarobek; do trwałego zaś osiedlenia się na ziemi,  
do ograniczonego kręgu życia obywatelskiego,  

jego rozkoszy i pożądań dodaje domieszkę elementu płynnego  
i niebezpieczeństwa zagłady.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Zasady filozofii prawa

„Biada, biada, wielka stolico, Babilonie, stolico potężna! [...]  
Biada, biada, bo wielka stolica, w której się wzbogacili wszyscy,  

co mają okręty na morzu, dzięki jej dostatkowi,  
przepadła w jednej godzinie”.

Ap 18,10–19

Materializm historyczno-geograficzny

W epoce, gdy tradycyjne granice między dyscyplinami intelektualnymi 
zacierają się w szybkim tempie, geografia dzieli z badaniami nad litera-
turą tę trudną do przecenienia zaletę, że nigdy nie wiedziała za bardzo, 
na czym te wszystkie podziały miałyby polegać. Tak jak teoria litera-
tury zajmuje się wszystkim od daktyli po śmierć, geografia obejmu-
je swym zasięgiem wszystko od piaskowych wydm po rytuały małżeń-
skie. David Harvey, nestor radykalnych geografów, pisze o barierach 
materialnych w języku, który odrzuca wszelkie ograniczenia, przecho-
dząc płynnie od Spinozy do łowienia przegrzebków, od architektury 
Baltimore do cyrkulacji kapitału1

1 T. Eagleton, David Harvey, w: idem, Figures of Dissent. Critical Essays on Fish, 
Spivak, Žižek and Others, London–New York 2003, s. 190.
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– w charakterystycznym dla siebie stylu pisze o pracach angielsko- 
-amerykańskiego geografa i marksisty Terry Eagleton. Niezależnie 
od tego, czy Eagleton ma rację, uznając geografię tout court za rów-
nie uniwersalny „mechanizm translacyjny” co literacka tradycja, fak-
tem jest przynajmniej to, że w wydaniu Harveya ma ona rzeczywiście 
niewiele wspólnego z przeliczaniem na kilometry siatki kartogra-
ficznej Ziemi czy spamiętywaniem przeciętnego areału środkowo-
afrykańskich upraw batatów. To geos-graphia, czynność opisywania 
świata, w szczytnym etymologicznym sensie, jakie nauki geograficz-
ne miały u swych początków.

Wąska specjalizacja nigdy nie interesowała Harveya. Już w swo-
jej pierwszej książce, Expanations in Geography z 1969 roku, próbo-
wał on wypracować podstawy filozoficzne, które pozwoliłyby scalić 
w spójny system rozproszone fragmenty geograficznej wiedzy. Bazę 
tych poszukiwań stanowiła filozofia Rudolfa Carnapa. Wkrótce po-
jawiły się jednak inne inspiracje. Gdy na początku lat siedemdzie-
siątych Harvey przeprowadził się z Cambridge do Baltimore (nazwa 
ta nie przez przypadek figuruje w inwentarzu Eagletona: pochodzą-
cy z Anglii Harvey uznaje dziś Baltimore za swoje rodzinne miasto, 
a wiele jego prac opisuje procesy toczące się wewnątrz tej „labora-
toryjnej próbki współczesnego urbanizmu”2, jak wyraził się w jed-
nym z wywiadów), szybko trafił do samokształceniowej grupy stu-
diującej Kapitał Marksa. To zbliżyło go do skupionego wokół pisma 
„Antipode” środowiska „radykalnych geografów”, poszukujących 
w marksizmie brakującego ich dyscyplinie teoretycznego spoiwa, 
a wkrótce zachęciło do prób włączenia własnej specjalności w obręb 
marksistowskiej tradycji. Marks nie należał do wnikliwych geogra-
fów, a jego następcy okazali się pod tym względem niewiele lepsi3. 
Tymczasem, jak podkreśla Harvey, produkcja przestrzeni stanowi 
„konstytutywny moment […] dynamiki akumulacji kapitału i wal-

2 D. Harvey, Reinventing Geography: an interview with the editors of „New Left Re-
view”, w: idem, Spaces of Capital, New York 2001, s. 6.

3 Wyjątek stanowią między innymi prace Lefebvre’a, słynna Akumulacja kapita-
łu Róży Luksemburg czy koncepcje Guattariego i Deleuze’a, w których mowa 
o dokonywanej przez kapitał pracy deterytorializacji i reterytorializacji
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ki klasowej”4. Chcąc właściwie zrozumieć kapitalizm, trzeba zatem 
uzupełnić wymiar czasowo-historyczny, z którym myślenie dialek-
tyczne tradycyjnie dawało sobie świetnie radę, o wymiar geogra-
ficzno-przestrzenny. Rezultat takiego przedsięwzięcia Harvey nazy-
wa „materializmem historyczno-geograficznym”5, zwracając uwagę 
na „polityczną doniosłość projektu teoretycznego zmierzającego do 
połączenia geograficznej wiedzy i wrażliwości z siłą ogólnych teo-
rii społecznych sformowanych w tradycji materializmu historycz-
nego”6. Bez geografii, która w dosłownym i metaforycznym sensie 
sprowadza marksistowską historiozofię na ziemię, wizje lepszego 
społeczeństwa mają wszelkie szanse, aby na zawsze zawisnąć w inte-
lektualnej próżni. Działania trzeba testować w konkretnym terenie. 
Harvey pisze: „Taki projekt teoretyczny jest czymś więcej niż trud-
nym ćwiczeniem akademickim. Stanowi on bazę naszego myślenia 
na temat przejścia do socjalizmu”7.

Warto w tym miejscu podkreślić jedną sprawę. Według Harveya 
geografia u Marksa i jego następców pojawia się niemal wyłącznie 
implicite, zatrzymując się na etapie luźnych refleksji. Nie znaczy to 
jednak, że autor The Condition of Postmodernity odcina się w swoim 
pisarstwie od klasycznego marksizmu. Wręcz przeciwnie. Spośród 
teoretyków późnej lewicy – z których wszyscy, z wyjątkiem Alaina 
Badiou, a częściowo również Žižka, należą do kategorii, jak zwięź-
le wyraził się kiedyś Derrida, „synów Marksa” – brytyjski geograf 
do tradycji rodzinnych odwołuje się w sposób najbardziej prawo-
wierny. Mając na uwadze dobre imię głowy rodziny, czasami udziela 
sobie jednak szczególnej dyspensy. Tam, gdzie na zrobionych przez 
patriarchę zdjęciach pojawiają się białe plamy albo wręcz cały kadr, 
z niewiadomych powodów, wydaje się przekrzywiony bądź w nie-
odpowiednim miejscu ucięty, Harvey pieczołowicie dorysowu-
je brakujący fragment. Posłuchajmy: „To zwraca naszą uwagę na 

4 D. Harvey, Reinventing Geography: an interview with the editors of „New Left Re-
view”, s. 57.

5 Idem, Spaces of Hope, Edinburgh 2000, s. 15.
6 Idem, Geographical Knowledges/Political Power, w: idem, Spaces of Capital,  

s. 120.
7 Ibidem.
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najważniejszy brak w koncepcji cyklu akumulacji – usterkę, która 
doprowadziła Marksa do ukrycia tej koncepcji pod taką warstwą do-
raźnych i fragmentarycznych stwierdzeń, że słusznie mogę zostać 
oskarżony o przypisywanie mu poglądów, których nie podzielał”8 
(później Harvey stara się oczywiście przekonać, że takie oskarżenia 
byłyby mimo wszystko chybione). Albo: „Marks nie ukończył ana-
lizy zjawisk pieniężnych i finansowych […]. Jego notatki dotyczące 
funkcjonowania systemu kredytowego pozostały w wielkim nieła-
dzie. Engels miał ogromny kłopot, aby zebrać je w jakimkolwiek po-
rządku do publikacji w trzecim tomie Kapitału […]. W dalszej czę-
ści tekstu spróbuję uzupełnić teoretyczne luki”9.

Ta „strategia przywoływania Marksa” odróżnia Harveya od reszty 
późnolewicowych teoretyków, którzy często nie tyle rozwijają bądź 
krytykują pomysły teoretyczne autora Kapitału, co próbują uszczk-
nąć dla siebie co nieco ze skojarzonej z jego nazwiskiem „radykalnej” 
aury10. Podobną funkcję pełnią niekiedy inne postacie z heroicznego 

8 D. Harvey, The Limits to Capital, Oxford 1982, s. 326.
9 Ibidem, s. 239–240.
10 Gdy Anderson, Jameson lub Eagleton przytaczają Marksa, robią to najczęściej 

w dosyć luźny sposób, choć zarazem traktują go jako rodzaj najwyższego au-
torytetu lub ostatniej instancji. Najpierw następuje więc własny wywód, a po 
nim pojawiają się zdania w rodzaju: „To właśnie miał na myśli Marks w swo-
jej koncepcji fetyszyzmu towarowego” itp. Można odnieść wrażenie, że zgod-
ność własnego wywodu z jakąś partią tekstu Marksa uznają oni za dowód na 
poprawność własnego rozumowania. Sam Marks funkcjonuje tu jednak na za-
sadzie bieguna czy też widma teoretycznego o określonej częstotliwości, nie zaś 
jako autor spójnego systemu poglądów. Dla Andersona, Jamesona czy Eagleto-
na konkretne Marksowskie pojęcia mają z pewnością mniejsze znaczenie niż 
fakt, że dzięki duchowi Marksa można „nadawać na jednej fali”. Częściowo ra-
cję ma więc Richard Rorty, kiedy pisze: „Niektórzy społecznie użyteczni myśli-
ciele – na przykład Cornel West, Fredric Jameson czy Terry Eagleton – mówią 
wciąż o sobie jako o »marksistach«. Wydaje mi się, że z powodów czysto senty-
mentalnych. Taki sentymentalizm przeraża Polaków i Węgrów, którzy nie chcą 
już słyszeć o Marksie. Podejrzewam, że chińscy dysydenci głodujący w laogai 
byliby zakłopotani, słysząc jego nazwisko. Jednakowoż taka nostalgiczna rewe-
rencja wyrządza niewielką szkodę, w ustach tych ludzi »marksizm« sygnalizuje 
bowiem niewiele więcej niż zdawanie sobie sprawy z tego, że bogaci nadal okra-
dają biednych, przekupują polityków i że niemal wszystko nadal idzie po ich 
myśli” (R. Rorty, Spełnianie obietnicy naszego kraju, przeł. A. Karalus i A. Szahaj, 
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dla lewicowej teorii okresu Pierwszej i Drugiej Międzynarodówki. 
Slavoj Žižek w zakończeniu Rewolucji u bram pisze otwarcie, że 
Lenin, którego eseje zajmują połowę objętości książki Słoweńca, po-
trzebny mu jest nie ze względu na zawartość ideową leninizmu, ale 
w charakterze rozpoznawalnego znaku, teoretycznego „brandu”, któ-
ry odpowiednio ukierunkowuje interpretację tekstu samego Žižka11. 
Wszystko to jest o tyle istotne, że różnica pomiędzy (1) dopisy-
waniem brakujących fragmentów w d u c h u oryginalnego tekstu,  
(2) tworzeniem nowych prac przez luźne i podyktowane wzglę-
dami politycznymi s k o j a r z e n i e z zawartością pierwowzoru  
a (3) dodawaniem do niego tylko takich elementów, które można lo-
gicznie bądź na podstawie dostępnych faktów w y w i e ś ć z już ist-
niejących koncepcji pozwala wytyczyć względnie ostrą granicę mię-
dzy przedstawicielami tego, co określa się niekiedy mianem neo-, 
post-, a reprezentantami ortodoksyjnego marksizmu (odłóżmy na 
bok samą zasadność ustalania tego typu klubowej przynależności: 
terminy te pojawiają się w literaturze przedmiotu, warto zatem wie-
dzieć, co przez nie rozumiemy). Pierwsi starają się w swoich tek-
stach ożywić ducha czy też zwołać na pomoc widma Marksa, drugim 
wystarcza psychologiczny efekt, jaki zapewnia rozpoznawalne logo, 
wreszcie ci ostatni uważają, że w pismach Marksa można odnaleźć 
coś na kształt transcendentalnej ontologii kapitalistycznego bytu, 
bez której wszelkie analizy kapitalizmu skazane są z góry na porażkę. 
Anderson, Jameson czy Eagleton są więc neomarksistami, zaś Slavoj 

Toruń 2010, s. 61). Diagnozę Rorty’ego można jednak odwrócić, zadając pyta-
nie, czy istnieje inna tradycja teoretyczna, która mogłaby posłużyć w charakte-
rze „ekranu” dającego możliwość projekcji i artykulacji tylu palących proble-
mów społecznych co marksizm?

11 „Kiedy na przykład ktoś czyni »leninowską« uwagę, że dzisiejsza demokracja 
stoi na skraju wyczerpania, że kluczowe decyzje podejmuje się gdzie indziej, od 
razu zostaje oskarżony o »totalitaryzm«. Kiedy tę samą uwagę wygłaszają socjo-
logowie, czy nawet Vaclav Havel, chwali się ich za głębię spostrzeżenia… Ten 
właśnie opór jest odpowiedzią na pytanie: »Dlaczego Lenin?«. To znaczące »Le-
nin« formalizuje znalezioną gdzie indziej treść, przekształcając ciąg potocznych 
pojęć w wywrotowy twór polityczny” (S. Žižek, Rewolucja u bram. Pisma Leni-
na z roku 1917, przeł. J. Kutyła, Kraków 2006, s. 628).



72 ROZDZIAŁ 2 

Žižek otrzymuje status postmarksisty-postleninisty (i pełnej krwi  
lacanisty).

Harvey, który od 1971 roku (z ledwie roczną przerwą) prowadzi 
kurs na temat pierwszego tomu Kapitału Marksa, należy bez wątpie-
nia do ostatniej z wyróżnionych grup. Bazę teoretyczną większości 
napisanych przez niego od końca lat siedemdziesiątych tekstów sta-
nowi The Limits to Capital z 1982 roku, gdzie dokonuje on szczegó-
łowej rekonstrukcji teorii kryzysu Marksa, uzupełniając zarazem jej 
najważniejsze braki. Praca nad książką zajęła Harveyowi blisko de-
kadę i wedle własnych słów nieomal dostał przy niej „bzika”12, co sta-
nowi zresztą jakieś odległe echo bólów porodowych towarzyszących 
Marksowi podczas pisania jego opus magnum. Wysiłek opłacił się  
połowicznie. W czasie tej samej rozmowy Harvey przyznaje: „To mój 
ulubiony tekst, ale jak na ironię czytany przypuszczalnie najrzadziej”13. 
Powody niewielkiego zainteresowania czytelników łatwiej zrozu-
mieć, biorąc pod uwagę zasadnicze tezy brytyjskiego geografa. Po 
pierwsze, życie zachodnich społeczeństw toczy się pod dyktando ka-
pitalizmu14. Po drugie, kapitalizm posiada naturę kryzysową; mię-
dzy kapitałem a kryzysem można więc stawiać znak równości (co 
pociąga za sobą twierdzenie, które można uznać za credo twórczo-
ści Harveya: „Dzieje powstawania i rozwiązywania kapitalistycznych 
kryzysów są, jak utrzymuję, kluczowe dla zrozumienia naszej histo-
rii”)15. Po trzecie, niezrównane studium kapitalistycznego sposobu 
produkcji stanowi Kapitał Marksa. Po czwarte, co wynika z tezy dru-
giej i trzeciej, dokonany przez Marksa opis powstawania i cyrkulacji 

12 „[…] nearly drove me nuts”. Wywiad, z którego pochodzą te słowa, został opu-
blikowany pierwotnie w sierpniu 2000 roku przez NLR (zob. D. Harvey, Rein-
venting Geography: an interview with the editors of „New Left Review”, s. 10).

13 Ibidem.
14 W przeciwieństwie do Perry’ego Andersona, który, jak widzieliśmy w poprzed-

nim rozdziale, wraz z innymi autorami NLR śledził uważnie wydarzenia w kra-
jach realnie istniejącego socjalizmu, Harvey ogranicza się w swojej pracy do 
analizy społeczeństw zachodnich. To oczywiste ograniczenie i mankament jego 
pracy, do którego otwarcie się przyznaje (ibidem, s. 20), sprawia jednak, że po 
upadku muru berlińskiego jego wcześniejsze prace w zasadzie nie straciły na 
aktualności.

15 D. Harvey, Capitalism: the factory of fragmentation, s. 122.
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kapitału jest zarazem opisem rozwoju kapitalistycznego kryzysu. 
Słowem: chcąc zrozumieć współczesność, trzeba poznać prawa rzą-
dzące kryzysem gospodarczym, tego zaś nie można zrobić inaczej niż 
dzięki lekturze Marksa. Dobra wiadomość jest taka, że The Limits of 
Capital pokazuje bardzo wyraźnie, że kapitał (a wraz z nim Kapitał) 
istotnie od samego początku zmierza ku wielkiej kulminacji w po-
staci (opisów) kapitalistycznego kryzysu. Gorsza wiadomość precy-
zuje, że chcąc zrozumieć poglądy Harveya, trzeba wcześniej prze-
studiować ekonomię polityczną Marksa (wydaje się, że to właśnie 
w chwili, gdy czytelnicy The Limits of Capital zmuszeni są zajrzeć 
tej perspektywie głęboko w oczy, dochodzą oni do swych nad wyraz 
praktycznych wniosków). Sami rzecz jasna możemy to zrobić wy-
łącznie w wymiarze niezbędnym do zrozumienia teorii brytyjskiego 
autora – co wszakże oznacza, że przez dłuższą chwilę przyjdzie nam 
w tym rozdziale podążać tropem Marksowskiej teorii kryzysu.

Trzy filary kryzysu

Marks, jak każdy wielki reformator, nie miał wątpliwości. Wszystko 
to kwitnie, pleni się i wydaje tysiąckrotny owoc wyłącznie na krótką 
metę. Gdy tylko spojrzeć uważniej, pośrodku przyprawiającej o za-
wrót głowy obfitości dostrzeże się bowiem zalążki katastrofy. Nad 
kapitałem ciąży dialektyczne fatum: zabiegi, które pozornie uspraw-
niają działanie tego molocha, staną się w końcu przyczyną jego zgu-
by. Winę za taki stan rzeczy ponoszą tkwiące w sercu kapitalistycznej 
produkcji sprzeczności. To one „prowadzą do wybuchów, katakli-
zmów, kryzysów”, gdy „wskutek nagłego wstrzymania pracy i znisz-
czenia dużej części kapitału zostaje on gwałtownie znów sprowa-
dzony do punktu, gdzie […] może już w pełni zatrudniać swe siły 
wytwórcze nie popełniając samobójstwa. Wszelako te regularnie po-
jawiające się katastrofy prowadzą do ich powtarzania się na coraz 
większą skalę, a w końcu do gwałtownego obalenia kapitału”16.

16 K. Marks, Zarys krytyki ekonomii politycznej, przeł. Z. J. Wyrozembski, Warsza-
wa 1986, s. 610–611.
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W rekonstrukcji Harveya Marksowska teoria kryzysu posiada 
trzy warianty, które wytwarzają trzy sposoby na przezwyciężenie nę-
kających kapitalistyczną produkcję sprzeczności. Korekta struktu-
ralna (structural fix) pozwala zwalczyć kryzysy powstające w dzie-
dzinie produkcji (pierwszy tom Kapitału). Korekta czasowa łagodzi 
problemy trapiące kapitał w procesie cyrkulacji (tom drugi i trze-
ci). Wreszcie, korekta przestrzenna oddala negatywne skutki kapi-
talistycznych sprzeczności dzięki ekspansji terytorialnej (wątek sy-
gnalizowany przez Marksa pod koniec pierwszego tomu Kapitału). 
Oczywiście w praktyce nie wygląda to tak, że system korzysta z wy-
różnionych przez Harveya „zestawów naprawczych” osobno i w usta-
lonej kolejności: najpierw pomanipulujemy strukturą, gdy to nie da 
spodziewanych rezultatów, zobaczymy, co można zrobić, wysyłając 
nasze problemy w przyszłość, zaś w zanadrzu pozostaje zawsze prze-
prowadzka do nowego lokum. Strategie unikania kryzysu wystę-
pują łącznie, co sprawia jednocześnie, że kryzys ma z konieczności 
gwałtowny przebieg. Tendencje kryzysowe kumulują się do momen-
tu, gdy kapitałowi nie zostaje do wykorzystania żadna opcja z wy-
jątkiem niekontrolowanej dewaluacji: „Kryzysy rynku światowego 
należy ujmować jako realne spiętrzenie i gwałtowne wyrównanie 
wszystkich sprzeczności gospodarki burżuazyjnej”17. Teoria kryzysu 
Marksa jest wyraźnie synchroniczna. Wykład jego poglądów będzie 
jednak łatwiejszy – a przypuszczalnie tylko w ten sposób możliwy – 
jeśli potraktuje się trzy warianty teorii kryzysu jako etapy uporząd-
kowanej diachronicznie opowieści18. Jej zrozumienie wymaga z kolei 

17 Idem, Teorie wartości dodatkowej, cz. 2, przeł. J. Maliniak, w: K. Marks, F. En-
gels, Dzieła, t. 26, cz. 2, Warszawa 1983, s. 668. „W powszechnych kryzysach 
rynku światowego ujawniają się zbiorowo w sposób burzliwy wszystkie sprzecz-
ności produkcji burżuazyjnej” (ibidem, s. 699).

18 Ślady takiej chronologii można jednak dostrzec w przypadku niektórych zna-
nych z historii kryzysów. W Niemczech po pierwszej wojnie światowej kryzys 
dotknął najpierw branżę eksportową, wskutek czego państwo niemieckie nie 
mogło spłacać reparacji wojennych. Miały temu zaradzić oszczędności, zwol-
nienia, redukcja pensji i świadczeń socjalnych. Gdy to nie pomogło, państwo 
zaciągnęło kredyty, które próbowano pokryć m.in. dzięki przymusowym robo-
tom publicznym. Gdy i to odesłanie problemów gospodarczych w przyszłość 
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uprzedniego przedstawienia najważniejszych wątków, wokół których 
toczy się akcja głównego dzieła Marksa.

Akumulujcie!

Kapitalizm, twierdzi więc Marks (choć jak wiadomo, nie posługu-
je się on jeszcze tym pojęciem), rodzi się około szesnastego wieku19, 
gdy wzór T – P – T (towar – pieniądz – towar) określający wcze-
śniejsze formy gospodarki zmienia się w P – T – P; „sprzedaż w celu 
kupna” zostaje zastąpiona przez „kupno w celu sprzedaży”20. Przed 
nastaniem kapitalizmu towary produkowano i wymieniano na pie-
niądze po to, aby zapewnić sobie potrzebne do życia lub przynoszą-
ce inne korzyści przedmioty21. W zwięzłym sformułowaniu Marylin 
Monroe: „Pieniądze szczęścia nie dają, dają je dopiero zakupy”. 
Kapitalistyczny sposób produkcji znosi tę regułę. Ostatecznym ce-
lem kapitalisty, tego „fanatyka pomnażania wartości”22, w myśl jed-
nej z wielu złośliwości Marksa, nie jest już określony towar, ale po-
siadanie coraz większej ilości pieniędzy. Co w praktyce oznacza, że 
celu ostatecznego nie ma. Punkty, w których ruch życia zatrzymywał 
się i znajdywał ukojenie, zostają wchłonięte i „uniesione” przez ży-
wiołowy i stale przyśpieszający proces. „Akumulujcie, akumulujcie! 
Tak głosi Mojżesz i prorocy!”23 Kapitalista inwestuje zatem pienią-
dze w produkcję towarów, które sprzedaje po to, aby uzyskać jeszcze 

nie przyniosło spodziewanych rezultatów, Hitler zdecydował się poszukać po-
trzebnej Niemcom przestrzeni rozwoju, idąc na wojnę.

19 „Handel światowy i światowy rynek […] stanowią h i s t o r y c z n e p r z e-
s ł a n k i  powstania kapitału”, choć zarazem: „Ta sama historia rozgrywa się co-
dziennie na naszych oczach” (K. Marks, Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej,  
t. 1, przeł. zespół tłumaczy, Warszawa 1951, s. 155).

20 Ibidem, s. 156.
21 „Towar jest nasamprzód przedmiotem zewnętrznym, rzeczą, która dzięki swo-

im własnościom zaspokaja jakieś potrzeby ludzkie. Charakter tych potrzeb, czy 
np. pochodzą one z żołądka, czy też z wyobraźni, nie odgrywa tu żadnej roli” 
(ibidem, s. 37).

22 Ibidem, s. 638.
23 Ibidem, s. 641.
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więcej pieniędzy. Marks nazywa tę powstającą w toku produkcji nad-
wyżkę wartością dodatkową. Część otrzymanej wartości dodatkowej 
kapitalista konsumuje24, ale resztę przeznacza ponownie na inwesty-
cje, dzięki którym wyprodukuje i sprzeda jeszcze więcej towarów, za 
co otrzyma jeszcze więcej dodatkowych pieniędzy, które zainwestuje 
w jeszcze wydajniejszą produkcję itd. „A więc oszczędzajcie, oszczę-
dzajcie, tzn. obracajcie z powrotem w kapitał jak największą część 
wartości dodatkowej, czyli produktu dodatkowego!”25 Gdyby zaś ko-
muś przyszło do głowy, że ma już wszystko, czego mu potrzeba, i że 
najwyższa pora wyrównać wreszcie na jakimś rozsądnym poziomie 
obroty tego wiecznie przyśpieszającego kołowrotka (noszącego z ko-
lei miano „akumulacji” bądź „reprodukcji w skali rozszerzonej”)26, 
ten szybko zostanie pouczony, że pociąg zwany kapitałem nie zatrzy-
muje się dla nikogo i na żadnej stacji: „[…] konkurencja narzuca każ-
demu pojedynczemu kapitaliście immanentne prawa kapitalistycz-
nego sposobu produkcji jako p r a w a  zewnętrznego p r z y m u s u. 

24 Marks dostrzega naturalną linię rozwojową, która wiedzie od kapitalisty kla-
sycznego, czyli „czystego przedsiębiorcy”, do kapitalisty zmodernizowanego, 
czyli „przedsiębiorcy-konsumenta”: „Z rozwojem kapitalistycznego sposobu 
produkcji, akumulacji i bogactwa, kapitalista przestaje być wyłącznie wciele-
niem kapitału. »Współczując po ludzku« z Adamem w swym własnym ciele, 
staje się zarazem dość wykształcony, aby jako przesąd ośmieszać uwielbienie 
ascezy przez staromodnego ciułacza skarbu. Gdy klasyczny kapitalista piętnuje 
konsumpcję indywidualną jako grzech przeciw swej funkcji i jako »powstrzy-
mywanie się« od akumulacji, kapitalista zmodernizowany potrafi już widzieć 
w akumulacji »wyrzeczenie się« swych uciech. »Ach, dwie dusze goszczą w jego 
piersi i jedna chce oderwać się od drugiej!« […] w szlachetnej piersi kapitali-
stycznego osobnika rozwija się faustowski konflikt między żądzą akumulacji 
a żądzą użycia” (ibidem, s. 639–640). W podobny sposób Weber opisuje oczy-
wiście przejście od etyki protestanckiej do oderwanej od swych religijnych ko-
rzeni mentalności kapitalistycznej.

25 Ibidem.
26 Marks zwalcza „ludowy przesąd, który utożsamia produkcję kapitalistycz-

ną z gromadzeniem skarbu” (ibidem, s. 634). Akumulacja w jego rozumieniu 
nie ma nic wspólnego z tradycyjnymi konotacjami tego słowa. W kapitalizmie 
można akumulować wyłącznie dzięki temu, że nieustannie w y p u s z c z a  s i ę 
z rąk swój majątek. Utożsamienie przez wczesną psychoanalizę charakteru ka-
pitalistycznego z charakterem analnym, choć często poznawczo przydatne, wy-
nika więc z jednostronnego rozumienia natury kapitalizmu.
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Konkurencja uniemożliwia kapitaliście zachowanie swego kapitału 
bez powiększania go, a powiększać go może on jedynie za pomo-
cą postępującej akumulacji”27. Słowem: kto nie idzie do przodu, ten  
się cofa. Lub, zgodnie z hasłem reklamowym jednej z firm konsultin-
gowych: naszym celem jest rozwój28.

Kapitalistyczny sposób produkcji opiera się zatem na założeniu 
trwałego wzrostu. Konsekwencje tego faktu są poważne. Porządek, 
w którym dążenie do bogactwa materialnego ustępuje pragnieniu 
akumulacji, ma się bowiem dobrze nie wtedy, gdy ludzie czują się 
zadowoleni, ale wtedy, gdy system nieustannie rośnie. Co nie ozna-
cza, że możemy liczyć na jakąś splendid isolation, prawdziwe życie 
„gdzie indziej”, poza nakręcającą się w nieskończoność spiralą ka-
pitału. Większość naszych życiowych planów, oczekiwań i aspira-
cji, ba, sam nasz system nerwowy, zostało w ten czy inny sposób 
sprzęgnięte z imperatywem „rozszerzonej reprodukcji” – by wspo-
mnieć tylko wyliczenia dotyczące wysokości przyszłych emerytur – 
które przeprowadza się, zakładając wieloletni wzrost ekonomiczny, 
„pragnienie rozwoju”, figurujące w charakterze zawodowych ambi-
cji w co drugim podaniu o pracę – czy rodzaj błędu „wyrzucane-
go” przez nasz umysł pod wpływem myśli, że komputery mogłyby 
mieć za parę lat takie same procesory jak dziś. Gdyby kiedyś zatrzy-
mał się proces akumulacji kapitału, oznaczałoby to więc nie tylko 
uszczuplenie zysków wielkich kapitalistów i bankierów, ale koniec 
życia, jakie znamy. Powiedzmy to jeszcze dobitniej: podtrzymywa-
nie procesu akumulacji j e s t  sensem naszego życia. Oczywiście ów 
cyniczny imperatyw na ogół maskuje się przy pomocy pomysłowych 
moralnych alibi. Tak jak wtedy, gdy niektóre rządy wprowadzają po-
datek od „starych” aut, uzasadniając takie rozwiązanie względami 

27 Ibidem, s. 638.
28 Przechowuję w prywatnej kolekcji artykuł z „The Wall Street Journal. Polska”, 

w którym tłustą czcionką podano między innymi następującą informację: 
„W listopadzie tylko 44 proc. sieci handlowych w USA osiągnęło wyniki lep-
sze od zakładanych” (T. Deptuła, Sieci Handlowe boją się słabych świąt, „Rzecz-
pospolita”, 10 grudnia 2007 roku). Nie tylko więc zakładamy, że gospodarka bę-
dzie większa niż przed rokiem, ale zakładamy również, że uzyskany ostatecznie 
wzrost okaże się wyższy od zakładanego!
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bezpieczeństwa oraz ekologii. Warto przyjrzeć się obu tym punk-
tom. Czy statystyki nie dowodzą, że najgroźniejsze wypadki – wię-
cej, że podstawową przyczyną wypadków jest nadmierna prędkość? 
Kiepski stan techniczny samochodu odpowiada w Polsce zaledwie 
za jeden procent kraks. Z kolei w przypadku ekologii, prawdą jest, 
że nowe samochody są mniej uciążliwe dla środowiska niż dawne 
konstrukcje. Gdyby każdy kierowca wysłużonego auta przesiadł się 
zatem do nowszego samochodu, środowisko naturalne z pewnością 
by na tym zyskało. Zmuśmy ich więc do sprzedaży starego auta przy 
pomocy podatków! Chodzi o przyszłość naszych dzieci! Warto so-
bie jednak uzmysłowić, jaki jest rzeczywisty cel rządowych reform. 
Trzeba sprzedać więcej samochodów, zabezpieczając tym samym 
ciągłość procesu akumulacji. Nikomu nie zabrania się przecież kup-
na pięciu nowych aut (przeciwnie: w obecnym systemie komuś ta-
kiemu powinno przyznać się status stachanowca), nie bierze się pod 
uwagę ich zużycia paliwa ani liczby przejeżdżanych przez właścicie-
la kilometrów. Zarazem próbuje się przy pomocy dodatkowego opo-
datkowania zmusić wielu spokojnych i wyjeżdżających swoim samo-
chodem raz na tydzień kierowców do zmiany ich „nieekologicznych” 
i „niebezpiecznych” pojazdów na nowsze. Przy założeniu, że chodzi 
naprawdę o bezpieczeństwo i ekologię, czy sprawiedliwszym rozwią-
zaniem nie byłoby ustalenie limitu zanieczyszczeń, który uwzględ-
niałby liczbę posiadanych przez każdego kierowcę samochodów, 
ich poziom emisji spalin oraz średnie zużycie paliwa (od stylu jaz-
dy można abstrahować: powodując wypadki, płaci się wyższe skład-
ki ubezpieczeniowe)? Takie rozwiązanie nie wchodzi jednak oczywi-
ście w grę. Cyrkulacja towarów stanowi warunek akumulacji. Sama 
akumulacja stanowi zaś jedyny autentyczny, choć zarazem skrzętnie 
wypierany i racjonalizowany sens naszego życia: „Akumulacja dla 
akumulacji, produkcja dla produkcji – w tej formule klasyczna eko-
nomia wyraziła dziejowe posłannictwo okresu burżuazyjnego”29. 

29 K. Marks, Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, t. 1, s. 641.
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m/v

Wszystkie siły dzisiejszych społeczeństw skierowane są zatem na 
podtrzymanie akumulacji. Tu jednak pojawia się problem. Na każ-
dym etapie – produkcji, cyrkulacji, realizacji – kapitał trapią bo-
wiem tkwiące w nim samym, a zarazem na jego drodze, sprzeczno-
ści. Wiążą się one bezpośrednio z ustaleniem, które Marks uważał za 
swoją największą intelektualną zdobycz. Chodzi o zrozumienie isto-
ty wartości. „Późno dokonane odkrycie naukowe – Marks taktownie 
pisze o sobie w trybie bezosobowym – że produkty pracy są warto-
ściami tylko jako rzeczowe wyrazy pracy ludzkiej zużytej na ich wy-
konanie, stanowi epokę w historii rozwoju ludzkości”30. Przy każdej 
okazji strofuje on też klasyczną ekonomię polityczną za jej ślepotę 
na „substancję wartości”31, czyli pracę, i próby wywiedzenia przez 
nich istoty wartości z przebiegu procesów wymiany. Krótko mówiąc, 
o wartości towaru nie decyduje to, jak zahandlujemy, lecz ile włożyli-
śmy weń pracy. (Marks nie wiedział jeszcze prawie nic na temat no-
woczesnego marketingu. Fakt, że para butów kosztuje w sklepie sto 
dolarów, a jej produkcja wraz z transportem do Europy dziewięć, 
nie obala jednak podstawowego ustalenia Kapitału. Buty kosztują 
sto dolarów, ponieważ w międzyczasie pojawia się ludzka praca – 
wykonywana przez specjalistów od marketingu – i to jej para fir-
mowych adidasów zawdzięcza swą ostateczną wartość). Wartość, co 
ważne, można precyzyjnie mierzyć. W jaki sposób? „Ilością zawartej 
w nim »substancji wartościotwórczej«, czyli pracy. Samą ilość pra-
cy mierzy się d ł u g o ś c i ą jej t r w a n i a, a  c z a s  p r a c y posiada 

30 Ibidem, s. 79.
31 Jak wiadomo, Marks nadał Kapitałowi podtytuł Krytyka ekonomii politycznej, 

a swoim adwersarzom nie żałował wykrzykników. Najbardziej soczyste frag-
menty można znaleźć na ogół w przypisach (zob. na przykład: ibidem, s. 218– 
–219, gdzie przytaczając wypowiedź „pana Wilhelma Roschera”, Marks umiesz-
cza w jednym zdaniu jedenaście wykrzykników i siedem znaków zapytania). Jak 
na ironię, i w pełni zasłużenie, dziś sam Marks uznawany jest za przedstawiciela 
ekonomii politycznej, a jego Kapitał za wielkie zwieńczenie tamtej tradycji.
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z kolei skalę w określonych j e d n o s t k a c h  c z a s u, jak godzina, 
dzień itd.”32

Przy takim postawieniu sprawy powstaje jednak oczywisty pro-
blem. Co stanie się bowiem, gdy człowiek jest leniwy lub niezręcz-
ny? Wytworzy on przecież w danej jednostce czasu mniej towaru 
i będzie on pośledniejszej jakości niż w przypadku człowieka uta-
lentowanego i pracowitego. Owszem, twierdzi Marks, nam jednak 
chodzi o s p o ł e c z n i e n i e z b ę d n y c z a s p r a c y, czyli ile s i ę 
produkuje danego produktu w ciągu pewnego okresu. „Społecznie 
niezbędnym czasem pracy jest czas pracy potrzebny do wytworze-
nia jakiejś wartości użytkowej w istniejących społecznie normal-
nych warunkach produkcji i przy społecznie przeciętnym stopniu 
umiejętności i intensywności pracy”33. Gdy więc wzrasta społeczna 
bądź przeciętna wydajność pracy i na wytworzenie jakiegoś towaru 
należy zużyć mniejszą ilość czasu niż do tej pory, proporcjonalnie 
spada wartość powstającej produkcji. Na przykład „po wprowadze-
niu w Anglii krosna parowego wystarczyła może połowa tego cza-
su co dawniej do przetworzenia tej samej ilości przędzy w tkaninę. 
Angielski tkacz ręczny faktycznie nadal zużywał na to ten sam czas 
pracy, ale produkt jego indywidualnej godziny pracy reprezento-
wał teraz już tylko p ó ł  społecznej godziny pracy i dlatego spadł do 
połowy swej dawnej wartości”34. W sumie reguła jest banalnie pro-
sta: „Towary […], które można wytworzyć w ciągu t e g o  s a m e- 
g o  c z a s u  p r a c y, mają […] j e d n a k o w e  w i e l k o ś c i  w a r-
t o ś c i”35.

Druga wątpliwość, związana zresztą z poprzednią, którą może 
budzić Marksowska definicja wartości, dotyczy udoskonaleń w pro-
cesie produkcji. W pierwszej chwili wydaje się bowiem, że rosnąca 
s i ł a  p r o d u k c y j n a  pracy, jak to określa Marks (dziś powiedzie-
libyśmy raczej o jej wydajności, produktywności lub efektywno-
ści), na którą składają się „przeciętny poziom umiejętności robot-
nika, stopień rozwoju nauki i jej technologicznego zastosowania, 

32 Ibidem, s. 41.
33 Ibidem.
34 Ibidem, s. 42.
35 Ibidem.
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społeczna organizacja sposobu produkcji, rozmiary i efektywność 
środków produkcji oraz w a r u n k i  n a t u r a l n e ”36, wpływa do-
datnio na wartość produkowanych towarów. Firma, która instaluje 
w fabryce nowe maszyny, dzięki czemu może wytwarzać więcej lep-
szej jakości produktów, będzie je sprzedawać po cenie wyższej niż 
konkurenci. Z pozoru wzrost wydajności idzie tu zatem w parze ze 
wzrostem wartości. Czy aby na pewno jednak? Marks twierdzi, że 
proces ten trzeba widzieć w szerszej perspektywie. Wprowadzenie 
nowej generacji maszyn przez jakąś firmę (podobnie jak nowe me-
tody zarządzania, szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowni-
ków, lepszy dostęp do surowców czy dowolna z innowacji zwięk-
szających efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa) zmusza 
jej rywali do podjęcia kroków zaradczych. Pojawiają się wzmożo-
ne prace rozwojowe, szpiegostwo, kradzieże patentów, kopie, imita-
cje oraz własne odpowiedniki rozwiązań konkurencji. W rezultacie 
tych działań stawka rynkowa szybko wyrównuje się, co oznacza za-
razem, że w gospodarce spada s p o ł e c z n i e  niezbędny czas pra-
cy. (Zauważmy od razu, że z perspektywy pojedynczej firmy, i przez 
krótki okres czasu, wzrost wydajności rzeczywiście i d z i e  w parze 
z rosnącą wartością wytwarzanych przez tę firmę produktów. Będzie 
to miało za chwilę kluczowe znaczenie przy analizie przyczyn kryzy-
su w dziedzinie produkcji).

W tym momencie trzeba sobie zadać proste pytanie: czy przed-
miot, którego produkcja wcześniej zajmowała cały dzień, a teraz wy-
twarza się w ramach trwającego kilkadziesiąt minut procesu, miał 
większą wartość przed czy po wprowadzeniu technologicznej inno-
wacji? Pytanie jest oczywiście retoryczne. Ale skoro tak, to co spra-
wia, że ów przedmiot stracił tak wiele ze swej uprzedniej wartości? 
Patrząc z zewnątrz, nic mu przecież nie ubyło, można z niego zrobić 
równie dobry użytek jak wcześniej. Jedynym, czego towar ten już nie 
„posiada”, jest lwia część koniecznej do jego wytworzenia ludzkiej 
pracy. Tak więc wartość towaru nie ma nic wspólnego z jego war-
tością użytkową. Przypuszczalnie nie świadczy to o nas najlepiej, 
ale kupując, reagujemy przede wszystkim na obecny w towarach 

36 Ibidem.
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w k ł a d l u d z k i, czyjąś pasję lub, jeśli kto woli, mękę. To dlate-
go Marks może twierdzić nie tylko, że towary wytworzone w ciągu 
tego samego czasu pracy posiadają jednakową wartość, ale również, 
że każdy wzrost wydajności pracy przyczynia się do spadku warto-
ści produkcji. Przykładów z historii gospodarki można tu podać bez 
liku. Od ubrań, przez wyposażenie kuchni, po telefony komórko-
we i komputery. Być może bardziej przemawia jednak do wyobraźni 
przeniesienie tej zależności w przyszłość. Łatwo bowiem domyślić się, 
jaki wpływ na wartość pracy w redakcji gazety miałoby wynalezie-
nie programu piszącego dziennikarskie teksty, a na pracę kierowcy 
ciężarówki – stworzenie robota, który prowadzi samochód round the 
clock i nigdy nie nuży się przestrzeganiem przepisów.

Tu docieramy do centralnej sprzeczności czy też grzechu pier-
worodnego kapitalizmu, z którego wywodzą się wszystkie jego po-
zostałe słabości. Tylko człowiek potrafi stworzyć wartość i towary są 
tym wartościowsze, im więcej czasu zużywa się na ich wykonanie, 
a zarazem kapitalista nie produkuje towarów sam, ale nabywa siłę 
roboczą u innych – ciągłość procesu akumulacji zależy więc od uzy-
skania przez przedsiębiorcę sensownej proporcji między wykorzy-
staniem siły roboczej a podtrzymaniem w niej gotowości do pracy. 
Stosunek ten Marks nazywa s t o p ą  w a r t o ś c i  d o d a t k o w e j, 
określając ją wzorem m/v, gdzie m oznacza wartość dodatkową, a v 
wartość siły roboczej lub kapitał zmienny, czyli ilość pieniędzy wyda-
nych przez pracodawcę na pensje (niezbyt fortunna nazwa „kapitał 
zmienny” wzięła się stąd, że w myśl założeń Marksa tylko ta część ka-
pitału, którą stanowią zatrudnieni przez firmę pracownicy, powięk-
sza w procesie produkcji swą wartość – tylko tu mamy do czynienia 
z żywą ludzką pracą)37. Będąc „fanatykiem pomnażania wartości”, 
kapitalista na co dzień nie dostrzega jednak obiektywnych warun-
ków prowadzenia własnej działalności. W pogoni za zyskiem ulega 
pokusie, aby do cna wyzyskać pracę innych. Dla odróżnienia od fak-
tycznie istotnej z punktu widzenia akumulacji stopy wartości dodat-
kowej ów praktyczny cel, który determinuje działania kapitalistycz-
nych przedsiębiorców, nazywa Marks s t o p ą  z y s k u  – opisywaną 

37 Zob. ibidem, s. 571.
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przez wzór m/K bądź m/(c+v), gdzie K oznacza całość wyłożone-
go przez kapitalistę w procesie produkcji towaru, a więc kapitał sta-
ły c (maszyny i surowce, ogólne warunki produkcji) plus wynagro-
dzenie pracowników v38. Z punktu widzenia pracodawcy, by rzecz 
skrajnie uprościć, firma przypomina więc czarną skrzynkę skonstru-
owaną z ludzi, maszyn, technologii produkcji i surowców, do któ-
rej wrzuca się określoną ilość pieniędzy K, otrzymując w efekcie do-
datkową ilość pieniędzy m. To, co dzieje się w środku – za murami 
„warsztatu produkcji, na którego drzwiach czytamy: No admittance 
except on business”39 – wydaje się kapitaliście rzeczą wtórną i niewar-
tą uwagi. Pisze Marks: 

Co się tyczy poszczególnego kapitalisty, to oczywiście interesuje go je-
dynie stosunek wartości dodatkowej – czyli nadwyżki wartości, którą 
otrzymuje przy sprzedaży swoich towarów – do całego kapitału wyło-
żonego na produkcję towaru; natomiast określony stosunek tej nad-
wyżki do poszczególnych części składowych kapitału i jej wewnętrz-
ny związek z nimi go nie obchodzi, lecz leży to w jego interesie, aby 
ów określony stosunek i wewnętrzny związek otoczyć nieprzeniknio-
ną mgłą40.

Chcąc uczestniczyć w grze rynkowej, kapitalista dąży do osiągnięcia 
jak najwyższej stopy zysku. W jej wnętrzu tkwi jednak stopa wartości 

38 K. Marks, Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, t. 3, cz. 1, przeł. E. Lipiński,  
w: K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 25, cz. 1, Warszawa 1983, s. 64. Pojęcie stopy zy-
sku Marks wprowadza w trzecim tomie Kapitału, którego perspektywę teore-
tyczną określa on następująco: „Postacie kapitału, tak jak je analizujemy w ni-
niejszej księdze, zbliżają się […] stopniowo do formy, w której występują one 
na powierzchni społeczeństwa, we wzajemnym oddziaływaniu na siebie róż-
nych kapitałów, w konkurencji, i w powszechnej świadomości samych agentów 
produkcji” (ibidem, s. 42). Pierwszy tom, w którym centralną rolę odgrywa po-
jęcie stopy wartości dodatkowej, starał się dla odmiany opisać „kapitalistyczny 
p r o c e s  p r o d u k c j i  sam w sobie” (ibidem, s. 41), w laboratoryjnych nie-
jako warunkach. Pojęcie stopy zysku opisuje więc w gruncie rzeczy patologicz-
ną (w Kantowskim sensie) metamorfozę, której ulega stopa wartości dodatko-
wej w momencie jej zetknięcia ze światem społecznej praktyki.

39 Ibidem, t. 1, s. 186.
40 Ibidem, t. 3, cz. 1, s. 65.
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dodatkowej, która stanowi „ukrytą istotę sprawy”41. W efekcie, po-
dążając za maksymalnym zyskiem, przedsiębiorca winduje ponad 
rozsądną granicę stopę wartości dodatkowej, którą Marks nie przez 
przypadek nazywa inaczej s t o p ą  w y z y s k u. Kapitaliście cho-
dzi przecież o wartość dodatkową, tak łatwo może więc zapomnieć, 
że jedyne jej źródło stanowi człowiek! Cóż to znaczy w praktyce? 
Przede wszystkim, ponieważ ostateczną i najważniejszą miarą ludz-
kiej pracy jest czas, pogoń za większym zyskiem przybiera dla przed-
siębiorcy postać walki o dodatkowe godziny robocze. To skłoniło 
Marksa do sformułowania drugiego wzoru na stopę wartości dodat-
kowej, w którym m i v zostały wyrażone w kategoriach czasu pracy: 
m to praca dodatkowa, a v praca niezbędna (w domyśle: do wytwo-
rzenia towarów pozwalających utrzymać reprodukcję siły roboczej). 
Przez część dnia pracownik zarabia na środki utrzymania dla siebie 
i swojej rodziny (v), przez drugą część dnia wytwarza natomiast war-
tość dodatkową (m), którą za darmo przejmuje od niego kapitali-
sta. Ponieważ to właśnie tutaj, w dziedzinie produkcji, tkwi sprzecz-
ność, którą rozwój rynków finansowych oraz działalność państwa 
odtworzą w końcu w skali całego świata, musimy teraz wyjaśnić, co 
w  i s t o c i e  dzieje się za murami kapitalistycznego przedsiębior-
stwa, gdy „na powierzchni zjawisk”42 ściga się ono o rekordowe zy-
ski. Oznacza to konieczność zrozumienia praw rządzących wahania-
mi stopy wartości dodatkowej.

 

41 Ibidem. Wystarczy przez chwilę przyjrzeć się uważnie wzorowi na stopę war-
tości dodatkowej, aby zrozumieć cienki lód, na jakim stąpa z konieczności każ-
dy kapitalistyczny pracodawca. U góry (m) są ludzie, pracownicy, bo tylko oni 
potrafią wytworzyć wartość. Trzeba ich zatem zmobilizować i zachęcić do moż-
liwie najszerszej współpracy. Tak się jednak składa, że w mianowniku (v) są 
dokładnie ci sami ludzie, których oczekiwania i aktywność należy tym razem 
sprowadzić do parteru. Wyważenie tych racji jest prawie niemożliwe, co spra-
wia, że kryzys w kapitalizmie jest endemiczny i można go co najwyżej odroczyć, 
przekazywać dalej, niczym w biegu sztafetowym z odbezpieczonym granatem 
w ręce. Jedynie stworzenie gospodarki, którą określałby inny i mniej „aporycz-
ny” wzór, mogłoby na trwałe skorygować tę grożącą w każdej chwili wybuchem 
sytuację.

42 Ibidem.
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Człowiek

Pierwszy sposób na jej podwyższenie Marks nazywa tworzeniem 
wartości dodatkowej bezwzględnej. Polega on na zwiększaniu m 
dzięki prostemu wydłużeniu dnia pracy. Pensja pozostaje stała, co 
sprawia, że pracodawca przy niezmienionych kosztach otrzymu-
je więcej wartości dodatkowej. Stosunek m do v, nieopłaconego do 
opłaconego czasu pracy, rośnie. Nie ma tu żadnej tajemnicy. Równie 
jasna wydaje się bariera uzyskiwanych tym sposobem zysków. Ciało 
ludzkie posiada ograniczoną zdolność do pracy. Dnia roboczego 
nie można zatem wydłużać w nieskończoność. Nie chodzi wyłącz-
nie o sen, czas na czysto fizjologiczną regenerację ludzkiego organi-
zmu, która ma decydujące znaczenie we wczesnych stadiach rozwo-
ju kapitału. Obecnie, przynajmniej w zachodnich społeczeństwach, 
gdzie proletariat często przybiera formę „digitariatu” i przy strojach 
roboczych nosi raczej białe niż niebieskie kołnierzyki, pracodaw-
ca, ustalając czas pracy, musi brać pod uwagę także takie parametry, 
jak zagrożenie „syndromem wypalenia” czy frustrację wynikającą 
z niemożliwości wykorzystania przez pracownika zaległego urlopu. 
Ogólna zasada pozostaje jednak w mocy. Gdyby to było fizycznie 
możliwe, pracowalibyśmy dwadzieścia godzin na dobę przez siedem 
dni w tygodniu.

Gdy już wydłużymy d o  o p o r u  dzień pracy, a konkurencja da-
lej depcze nam po piętach, można zawsze spróbować drugiej metody 
zwiększania zysków, którą Marks nazywa tworzeniem wartości do-
datkowej względnej. Zamiast zadręczać pracowników przeciąga-
jącą się harówką, dlaczego nie utrzymać obecnych obciążeń, zmie-
niając proporcję dodatkowego i niezbędnego czasu pracy? Obok 
prostego zwiększenia m, stopa wartości dodatkowej rośnie przecież 
także wówczas, gdy zmniejsza się kapitał zmienny v, a więc ilość pie-
niędzy wydanych na pensje pracowników czy też, w innym sformu-
łowaniu, czas pracy niezbędnej do wytworzenia środków niezbęd-
nych im do reprodukcji swojej siły roboczej.

Prosta redukcja pensji jest najczęściej zabiegiem ryzykownym. 
Pisze Marks:
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Skądinąd zakres t a k  z w a n y c h n i e z b ę d n y c h p o t r z e b, jak 
również sposób ich zaspokojenia, są w y t w o r a m i  h i s t o r i i  i dla-
tego zależą głównie od stopnia kultury danego kraju, między innymi 
w znaczącym stopniu również od tego, w jakich warunkach – a więc 
z jakimi nawykami i wymaganiami życiowymi – wytworzyła się kla-
sa wolnych robotników. W przeciwstawieniu do innych towarów okre-
ślenie wartości siły roboczej zawiera pierwiastki historyczne i moralne. 
Jednakże w określonym kraju i w określonym okresie przeciętny zakres 
n i e z b ę d n y c h  ś r o d k ó w  u t r z y m a n i a  jest stały43.

W zależności od tego, skąd pochodzimy i na ile bojowych mieliśmy 
dziadków, tyle możemy żądać od pracodawcy. Niezbędne środki 
utrzymania może stanowić gdzieniegdzie przysłowiowa miska ryżu, 
a gdzie indziej domek na przedmieściach i pełen pakiet ubezpie-
czeń społecznych. W każdym wypadku to, co się otrzymuje, zosta-
ło jednak ustalone dokładnie na takim poziomie – pomyślmy o ne-
gocjacjach, które toczy się przed podpisaniem umowy o pracę – aby 
utrzymać naszą fizyczną zdolność i wywołać w nas psychologiczny 
przymus pracy, a zarazem nigdy nie naruszyć dzielącego nas od pra-
codawcy dystansu. Na tym zasadza się istota kapitalistycznych sto-
sunków produkcji.

W początkach kapitalizmu mówiono jeszcze o tym otwarcie, 
jak dowodzą słowa cytowanego przez Marksa „delikatnego klechy” 
Josepha Townsenda z 1786 roku: „P r a w n y p r z y m u s p r a c y 
wymaga zbyt wiele zachodu gwałtu i hałasu, podczas gdy g ł ó d  nie 
tylko wywiera nacisk spokojny, cichy i nieustanny, ale skłania też 
do największego wysiłku, jako najbardziej naturalny motyw pilno-
ści i pracy”44. Pozostaje wyłącznie kwestia rozumienia tego głodu. 
Townsend mówi o głodzie pojmowanym najzupełniej dosłownie. 
Jest jednak także drugi sposób, autorstwa Sir Jamesa Steuarta, twier-
dzącego, że ludzie niegdyś byli niewolnikami innych i w ten sposób 
„otrzymywano” bezpłatną pracę na potrzeby tych, którzy próżnują 
w imię wyższych celów, a teraz ludzie pracują tak samo dlatego, że są 
niewolnikami potrzeb własnych. Wystarczy je zatem odpowiednio 

43 Ibidem, t. 1, s. 180–181.
44 Ibidem, s. 698.
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rozdmuchać. Marks komentuje: „Steuart chciałby zatem pomnożyć 
ich [ludzi przeznaczonych do „spełniania najniższych, najbrudniej-
szych i najcięższych funkcji życia społecznego”, by jeszcze raz zacyto-
wać pastora Townsenda] potrzeby, aby z rosnącej liczby tych potrzeb 
uczynić dla nich zarazem bodziec do pracy dla »delikatniejszych«”45. 
To już oczywiście fun-system Baudrillarda w pełnym rozkwicie i, lek-
ko licząc, ze stuletnim wyprzedzeniem. Wbrew temu, co na ogół  
się sądzi, proletariat według Marksa nie musi więc przypominać 
postaci z grafik Käthe Kollwitz. Może być czysty i wypomadowa-
ny, o przynależności doń rozstrzyga bowiem charakter s t o s u n k u 
między pracownikiem a pracodawcą, a nie właściwa im egzysten-
cjalna „substancja”: 

[…] tak samo jak lepszy przyodziewek i lepsze traktowanie, wreszcie 
trochę lepsze peculium [rzeczy dawane niewolnikowi do użytku] nie 
wyzwalają jeszcze niewolnika ze stosunku zależności i z wyzysku, po-
dobnie nie wyzwalają robotnika najemnego. Wzrost ceny pracy na sku-
tek akumulacji kapitału świadczy w rzeczywistości jedynie o tym, że 
długość i ciężar złotego łańcucha, który robotnik najemny już sam so-
bie wykuł, umożliwia rozluźnienie łańcucha46.

Zarobków nie można więc obniżać do woli. W interesie pracodaw-
ców leży utrzymanie „dogodnego i liberalnego stosunku zależno-
ści”47, co z kolei zakłada odpowiednio wysoki poziom uposażenia. 

45 Ibidem, s. 699.
46 Ibidem, s. 666–667.
47 Ibidem, s. 665. Można zastanawiać się, czy liberalno-demokratyczny model 

wolności, tak często krytykowany przez myślicieli czerpiących inspirację z kon-
cepcji polityczności Carla Schmitta, nie zależy w ostatecznym rozrachunku – 
i mimo wszystko – od kształtu obecnej gospodarki. Połączenie formalnej inklu-
zji z poczuciem alienacji i „braku wpływu na cokolwiek”, które stanowi jedną 
z cech szczególnych neoliberalnej polityki, przypomina przecież do złudzenia 
optymalny zakres wolności przewidziany dla pracownika przez wzór m/v. Lac-
lau i Mouffe mogą więc na swoją postmarksistowską modłę twierdzić, że polity-
ka (bardziej niż gospodarka) jest „ontologią tego, co społeczne”, ale doświadcze-
nie poucza, że mimo najbardziej „decyzjonistycznych” zrywów, w rodzaju maja 
1968 roku, nasza wolność w sferze polityki wciąż nie wykracza poza obręb pola 
wyznaczonego przez kapitalistyczne stosunki produkcji.
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Pierwszy zrozumiał tę zasadę Henry Ford, który „przekonał” pra-
cowników do otępiającej pracy przy taśmie produkcyjnej nie kijem, 
lecz właśnie marchewką – zamiast wdrażać drakońską dyscyplinę 
zapewnił on swoim pracownikom pełen pakiet socjalny i wyższe niż 
u konkurencji zarobki. Pracowników Forda odwiedzali nawet w do-
mach specjalni korepetytorzy, którzy uczyli robotników właściwego 
korzystania z uciech życia. Marks pomstował na tego rodzaju „edu-
kacyjny” wymiar handlu w drugim tomie Kapitału: „Panowie ka-
pitaliści i ich prasa są często niezadowoleni ze sposobu wydawania 
pieniędzy przez siłę roboczą, a także z towarów […], na które wyda-
je ona te pieniądze. Filozofują na ten temat, bają coś o kulturze, uda-
ją filantropów”48 itd. W sumie zaś chodzi wyłącznie o to, aby pra-
cownikom chciało się nawet wtedy, gdy im zupełnie się nie chce, co 
w warunkach późnego kapitalizmu nie oznacza na ogół stosowania 
trywialnego przymusu, lecz pogrubienie złotego łańcucha, którym 
pracownicy sami następnie ochoczo się przyozdobią.

Skoro jednak trudno jest zmniejszyć v wprost, to może lepiej 
powiedzie się sposobem? Zamiast obniżać pensje, można przecież 
skrócić potrzebny do wytworzenia „złotego łańcucha” czas pracy. To 
oczywiście wymaga zwiększenia wydajności. Marks wyraźnie pod-
kreśla: „Jeżeli dane są ogólne podstawy systemu kapitalistyczne-
go, to w przebiegu akumulacji dochodzimy z a  k a ż d y m r a z e m 
[podkreślenie – B. K.] do punktu, w którym rozwój wydajności pra-
cy staje się najpotężniejszą dźwignią akumulacji”49. W nieco staro-
świeckiej terminologii Marksowskiej proces ten nazywa się zmianą 
składu technicznego kapitału, opisywanego wzorem c/v. W prakty-
ce może to przyjąć choćby tę niewinną postać, gdy dyrektor staje 
naprzeciw załogi i ogłasza, że w trosce o dobre samopoczucie pra-
cowników zdecydował się zamontować w biurze klimatyzację, a tak-
że kupić dla wszystkich płaskie monitory w miejsce męczących 
dla oczu kineskopów. Wszyscy są zadowoleni, a wydajność pracy 
wzrasta. Podobnie dzieje się, gdy firma zwiększy nakłady na prace 

48 K. Marks, Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, t. 2, przeł. J. Maliniak, Warsza-
wa 1955, s. 551.

49 Ibidem, t. 1, s. 671.
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badawczo-rozwojowe i uda się jej wypracować technologie bijące 
na głowę rozwiązania konkurencji. Reszta zostaje w tyle! Na krótką 
metę, co podkreślaliśmy wcześniej, zyski firmy rosną. Zarazem jed-
nak jej pracownicy szybciej wytwarzają teraz potrzebne do zaspo-
kojenia swych „niezbędnych potrzeb” produkty, co oznacza, że po 
cichu i ciesząc się jak na ironię z lżejszej pracy oraz rosnących za-
robków, człowiek (jako taki, nie zaś konkretny pracownik) staje się 
w procesie produkcji coraz bardziej zbędny. W dłuższej perspekty-
wie, gdy konkurencja nadrobi zaległości, spada bowiem społecznie 
niezbędny czas pracy, a właściciel firmy może „przy tym samym na-
kładzie kapitału zmiennego, uruchomić większą ilość pracy”50, czyli 
w praktyce zwolnić część pracowników. Należy pamiętać o odpo-
wiedniej skali analizy. Wprawdzie innowacyjna firma może przez 
pewien czas zatrudniać nowych ludzi, ale już rozwój technologiczny 
całej branży, który wkrótce staje się faktem, z konieczności skazuje 
na bezczynność tych, których obowiązki przejmują maszyny lub le-
piej wyszkoleni i zorganizowani fachowcy51.

Tak tworzy się rezerwowa armia przemysłowa bądź „przeludnie-
nie względne”, które polega na istnieniu bezrobotnych, a tym samym 
podporządkowanych całkowicie wymaganiom rynku pracy najem-
ników. Trwały wzrost względnego przeludnienia Marks uważał za 
konieczne następstwo rozwoju kapitalistycznego sposobu produkcji 
i nazywał je nawet „ogólnym prawem akumulacji kapitalistycznej”. 

50 Ibidem, s. 686.
51 Prawdą jest, że każda nowa technologia stwarza w końcu nowe miejsca pra-

cy. Prasa drukarska zabrała pracę skrybom, ale stworzyła takie możliwości za-
trudnienia, o których wcześniej nikomu się nie śniło itd. Marks zakłada jednak, 
że ta „społeczna korekta” nigdy nie nadąża za żywiołowością napędzanej ryn-
kową rywalizacją innowacji. „Coraz krótsze stają się przerwy, podczas których 
akumulacja działa tylko jako proste rozszerzanie produkcji na danej podstawie 
technicznej” (ibidem, s. 679). Konkurencja sprawia, że zmiana technologiczna 
galopuje do przodu, nie rozglądając się na boki. Na tej samej zasadzie biegacz 
długodystansowy może pobić rekord dzięki obecności nadającego tempo „zają-
ca”, a cierpiący na chroniczny brak czasu człowiek wyprodukować szalone ilości 
tekstu podczas dyskusji na forum internetowym. Rywalizacja uruchamia w nas 
martwe w innych okolicznościach pokłady energii, co w szerszej perspektywie 
nie musi być oczywiście zjawiskiem korzystnym.
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Gdy powstaje rezerwowa armia przemysłowa bądź hufiec ludzi zbęd-
nych, których desperacki głód pracy wywiera stałą presję na oczeki-
wania osób zatrudnionych, można już bez skrupułów obniżać pen-
sje. „Na to stanowisko czeka już pięciu takich jak ty” (co najczęściej 
jest brutalną prawdą: postęp technologiczny powoduje, że potrzeb-
ne do „uruchomienia” kapitału stałego kwalifikacje są coraz niższe; 
w większości zawodów z powodzeniem wystarczą szkolenia zamiast 
wieloletniej edukacji)52. W tym miejscu widać zresztą doskonale, jak 
precyzyjna i spójna okazuje się aparatura pojęciowa Kapitału: ka-
pitał zmienny j e s t  niezbędnym czasem pracy (v), choć tożsamość 
tych pojęć w świecie społecznym oddzielają od siebie rozciągnięte 
w czasie procesy – najpierw spada konieczny czas pracy, a dopiero 
z pewnym poślizgiem pensje. Tyle że ów spadek zarobków, choć dla 
kapitalisty pozornie ze wszech miar korzystny, wkrótce zaczyna od-
bijać się niekorzystnie na przebiegu cyrkulacji. Wysoka wydajność 
pozwala produkować ogromne ilości towarów, jednak w stosunku do 
tej rosnącej masy dóbr ludzie mają stosunkowo coraz mniej pienię-
dzy. Pojawia się nadprodukcja, a system staje na krawędzi kryzysu.

Pod koniec drugiego tomu Kapitału Marks rozważa szczegóło-
wo, w jakich warunkach możliwy jest proces akumulacji w dziedzi-
nie cyrkulacji lub, mówiąc prościej, kiedy kapitalista może liczyć na 
sprzedaż wyprodukowanych przez siebie dóbr. Nie ma tu miejsca, aby 

52 O położeniu dzisiejszej rezerwowej armii przemysłowej gorzko opowiada Mi-
chel Houellebecq ustami Bruna z Cząstek elementarnych: „Jestem zupełnie bez-
użyteczny […]. Nawet świń nie umiem hodować. Nie mam pojęcia o wytwa-
rzaniu parówek, produkcji widelców czy telefonów komórkowych, nie znam się 
na fabrykowaniu tych wszystkich przedmiotów, które mnie otaczają, których 
używam czy które w siebie wchłaniam; nie potrafię nawet zrozumieć, jak prze-
biega proces ich wytwarzania. Gdyby produkcja przemysłowa miała się któ-
regoś dnia z jakichś powodów zatrzymać, gdyby inżynierowie czy wyspecja-
lizowani technicy zniknęli pewnego dnia z powierzchni ziemi, nie umiałbym 
spowodować, by ich praca została na nowo podjęta. Gdybym się znalazł poza 
naszym kontekstem ekonomiczno-przemysłowym, nie przeżyłbym: nie wie-
działbym, jak zdobyć pożywienie, jak się ubrać, chronić przed złą pogodą; moja 
wiedza w dziedzinie techniki jest znacznie słabsza niż ta, którą posiadał nean-
dertalczyk. Jestem całkowicie zależny od otaczającej mnie społeczności, będąc 
jej właściwie zbędny” (M. Houellebecq, Cząstki elementarne, przeł. A. Daniło-
wicz-Grudzińska, Warszawa 2005, s. 231).



91DAVID HARVEY:  OD KRYZYSU D O PONOWO CZESNOŚCI

pokazać dokładnie, jak przebiega Marksowski wywód. Warto jednak 
za Harveyem zwrócić uwagę, że w przeciwieństwie do pierwszego 
tomu, gdzie Marks bada proces akumulacji w dziedzinie produkcji, 
dochodząc do wniosku, iż dążenie do utrzymania wysokiej stopy zy-
sku prowadzi do nieustannej rewolucji technologicznej, w drugim 
tomie traktuje on technologię jako stałą53. „Ten kontrast jest tak ja-
skrawy – podkreśla Harvey – że natychmiast sugeruje bardzo waż-
ną hipotezę: istnieje mianowicie potencjalnie poważny konflikt mię-
dzy »opłacalną technologią«, tak jak się ją definiuje z perspektywy 
zrównoważonej wymiany, oraz technologiczną zmianą wymaganą 
do podtrzymania akumulacji przez produkcję”54. Słowem: skonstru-
owanie stabilnego modelu akumulacji w dziedzinie wymiany wy-
maga przyjęcia założeń, pod wpływem których rozsypuje się model 
akumulacji w dziedzinie produkcji. W pierwszym tomie i pierw-
szym modelu płace nie mogą wzrosnąć powyżej pewnego poziomu, 
ponieważ pracownicy przestaną być „głodni” i stracą ochotę do po-
dejmowania wysiłku na korzyść „delikatniejszych”. W drugim tomie 
i drugim modelu płace nie mogą spaść poniżej określonego pułapu, 
ponieważ nie będzie można sprzedać wyprodukowanych towarów. 
Kapitalizm funkcjonuje więc ciągle w stanie chwiejnej równowa-
gi, która – z uwagi na wywołaną konkurencją konieczność zmiany 
technologicznej – zaczyna ostatecznie ciążyć w stronę nadprodukcji 
i kryzysu. Czy można im jakoś zaradzić?

Czas

Odpowiedź na sformułowane wyżej pytanie brzmi: tak, ponieważ 
prawo zniżkowej tendencji stopy zysku, które dyżurni komentato-
rzy utożsamiają na ogół z kryzysem według Marksa tout court, mówi 

53 W pierwszym tomie Marks zakłada, że sprzedaż wyprodukowanych dóbr (a za-
tem proces ich cyrkulacji) nie stanowi problemu, a towary „sprzedaje się po ce-
nie produkcji”, czyli dokładnie za taką sumę, jaką są warte (zob. K. Marks, Ka-
pitał. Krytyka ekonomii politycznej, t. 1, s. 231–232). Na potrzeby analizy, chcąc 
uzyskać maksymalnie jasny obraz procesu produkcji, traktuje on więc jako sta-
łą dokładnie to, co stanowi przedmiot jego badań w tomie drugim.

54 D. Harvey, The Limits to Capital, s. 171.
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o trwałej tendencji, a nie ujawniającej się bez wyjątku prawidłowo-
ści: „[…] prawo to działa tylko jako tendencja, której wpływ wyraź-
nie się uwydatnia jedynie w określonych okolicznościach i w ciągu 
długich okresów”55. Na czym polega to prawo? Przypomnijmy: tylko 
ludzka praca może być źródłem wartości. Warunkiem utrzymania 
przez kapitalistę zdolności do generowania zysków jest zatem włą-
czenie w ten proces innych ludzi. Największe zyski osiągnąłby jed-
nak, gdyby udałoby mu się obejść bez niczyjej pomocy. Ta myśl staje się 
jego obsesją: v będące asymptotą zera, pełna mechanizacja, wiel-
kie fabryki i biura, w których nie pracuje ani jeden człowiek. Jak na 
ironię, im bardziej kapitalista uwierzy we własną samowystarczal-
ność, w tym większym stopniu podkopie społeczne warunki swojej 
działalności. Gdyby kiedykolwiek udało mu się spełnić własny sen, 
miałby wprawdzie pełnię władzy – kilka fabryk produkujących pod-
stawowe środki utrzymania i miliony koczujących u jej bram i goto-
wych na wszystko niewolników – ale nie mógłby już liczyć na dodat-
kowe zyski. Nie tylko powstałaby ogromna nadwyżka towarów, lecz 
w procesie produkcji, mimo ogromnej masy użytecznych dóbr56, nie 
tworzyłaby się jakakolwiek wartość – ta może być wyłącznie dziełem 
człowieka. Kapitalizm, pozostając przez cały czas wierny własnej lo-
gice, przestałby istnieć.

55 K. Marks, Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, t. 3, cz. 1, s. 362.
56 Powtórzmy bowiem z naciskiem: kapitalizm ma się dobrze nie wtedy, gdy za-

pewni sobie stabilną reprodukcję – nawet jeśli odbywa się ona na bardzo wyso-
kim pułapie – ale wyłącznie wtedy, gdy rośnie. W kapitalizmie nie chodzi o wy-
tworzone bogactwo, ale nadmiar, którzy staje się początkiem kolejnego cyklu. 
Nie chodzi o wysokość, ale wzrost PKB. Marks wyraźnie podkreśla, że spada-
jąca stopa zysku najczęściej idzie w parze z rosnącą masą zysku. Stąd bierze się 
zresztą niesmak, który mogą budzić obrazy dzisiejszego kryzysu w krajach ta-
kich jak Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania. Te wyrzucane na śmietnik 
tony jedzenia i tłumy szturmujące sklepy podczas posezonowej wyprzedaży na-
zywacie kryzysem (Anglicy częściowo wybrnęli z problemu, podmieniając sło-
wo „kryzys” na uroczy credit crunch)? Tak, to właśnie kryzys – co nie stanowi 
jednak argumentu na rzecz kapitalizmu (u nas nawet kryzysy są lepsze niż gdzie 
indziej bieda). Czy na dłuższą metę bardziej przerażający nie jest system, który 
autentycznie przymiera głodem – obecny model życia naprawdę się zawali, gdy 
ów „zastój” potrwa nieco dłużej – podczas gdy my wciąż nie potrafimy ani prze-
jeść wytwarzanego przezeń bogactwa, ani go sensownie rozdzielić?
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Pomimo różnorakich wizji „technologicznego totalitaryzmu”, 
w których bryluje dzisiejsza popkultura, ale które pobrzmiewają tak-
że w socjologicznych teoriach „zmierzchu pracy”, kapitalizm póki 
co wyczuwa, gdzie w istocie bije jego tętno, i potrafi w porę rozpo-
cząć awaryjne procedury. Nadprodukcja czy też nadmiar kapitału57, 
którego nie da się rozdysponować w ramach istniejących stosunków 
produkcji, w najgorszym razie ulega gwałtownej dewaluacji w chwi-
lach kryzysu: 

Rosnące niedostosowanie dotychczasowych stosunków produkcji 
do produkcyjnego rozwoju społeczeństwa znajduje wyraz w ostrych 
sprzecznościach, kryzysach, konwulsjach. Gwałtowne niszczenie kapi-
tału wywołane nie zewnętrznymi wobec niego stosunkami, lecz uwa-
runkowane koniecznością jego samozachowania, jest najbardziej rażą-
cą formą, w jakiej zostaje udzielona mi advice to be gone and to give 
room to a higher state of social production [rada odejścia i ustąpienia 
miejsca wyższemu ustrojowi społecznemu]58.

Zwrot „najbardziej rażąca forma” sugeruje oczywiście, że kryzyso-
we konwulsje pojawiają się stosunkowo rzadko, gdy kapitał wyczer-
pie mniej drastyczne możliwości. „W rozwiniętym ruchu kapita-
łu – poucza bowiem Marks – istnieją momenty, hamujące ten ruch 
[spadkowy stopy zysku] inaczej niż kryzysy; tak na przykład dzia-
ła deprecjacja części kapitału: przekształcenie dużej części kapitału 
w kapitał trwały, który nie służy jako czynnik bezpośredniej pro-
dukcji; nieprodukcyjne marnotrawstwo dużej części kapitału itd.”59 
Trudna sztuka kapitalistycznej makroekonomii polega zatem na 
ustawicznym pozbywaniu się nadprodukcji – czyli na stałej dewalu-
acji bądź deprecjacji kapitału – takim jednak, które w niczym nie na-
ruszy podstaw systemu i pozwoli mu utrzymać zdolność akumulacji. 

57 W ostatecznym rachunku nadprodukcja oznacza nadmiar wytwarzanych towa-
rów, jednak w praktyce może ona przyjmować różną postać, w zależności od 
tego, o jakim etapie „aktualizacji” towaru mówimy. Może więc chodzić o nad-
miar kapitału stałego albo częściowo ukończonych towarów, nadmiar niemoż-
liwej do zainwestowania gotówki, zbyt dużą podaż siły roboczej itd. 

58 K. Marks, Zarys krytyki ekonomii politycznej, s. 610.
59 Ibidem, s. 611.
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Genialny mechanizm, który pojawił się w odpowiedzi na te wymogi, 
stanowi system kredytowy.

Co to znaczy bowiem „kupić coś na kredyt”? Skąd i po co taka 
możliwość? Kiedy się pojawia? Przede wszystkim, kupując na kre-
dyt, płacę za już dostępny towar (mieszkanie, samochód, telewizor) 
pieniędzmi, które w pewien sposób jeszcze nie istnieją. Zobowiązuję się 
tylko wobec banku, że za jakiś czas moja aktywność produkcyjna 
„wypełni” realną substancją wyczarowane przez bank na moją proś-
bę pieniądze. Jak wiadomo, bank posiada ledwie ułamek kwoty, któ-
rą pożycza – na tym polega nowoczesny system rezerw cząstko-
wych – zatem faktyczną racją udzielonego kredytu jest wiara banku 
i moja własna, że produkcja społeczna będzie przebiegać w przy-
szłości bez zakłóceń. Dla firmy, której towar nabywam, sytuacja 
jest jednak j u ż  t e r a z  korzystna: pozbywa się ona zapasów towa-
ru, a otrzymane pieniądze (Marks mówi w tym momencie o reali-
zacji wartości) może wykorzystać do rozpoczęcia kolejnego cyklu 
akumulacji. Ciągłość procesu zostaje zachowana. W kontekście kre-
dytu warto również podkreślić rzecz pozornie oczywistą, że zaciąga 
się go, ponieważ posiada się zbyt mało pieniędzy, aby kupić pożąda-
ny towar za gotówkę. Odsetki od kredytu za coś bankowi się należą. 
Gromadzi on w większe pakiety indywidualne oszczędności, dzięki 
czemu kredytobiorca dostaje ostatecznie do dyspozycji sumę o wie-
le większą niż ta, którą kiedykolwiek zdołałby sam zgromadzić. Ta 
centralizacyjna i pośrednicząca rola banku nie ma może aż tak wiel-
kiego znaczenia w przypadku kredytów konsumpcyjnych, których 
sumy na ogół nie przyprawiają o zawrót głowy, lecz trudno było-
by sobie bez niej wyobrazić wielkie kapitalistyczne inwestycje – za-
kup bądź produkcję tego, co Marks nazywa k a p i t a ł e m t r w a-
ł y m  (maszyny, drogi, koleje, zapory, mosty, systemy kanalizacyjne, 
elektrownie, magazyny, budynki publiczne – wszystko, co umożliwia 
produkcję, nie wchodząc bezpośrednio w skład jej efektu końcowe-
go). Z tego też powodu rozwój nowoczesnego systemu kredytowe-
go pozwolił przezwyciężyć ograniczenia firm rodzinnych, które do-
minowały w początkach kapitalizmu. Zamiast chodzić z czapką od 
jednego krewnego do drugiego, wikłając się przy okazji w „patolo-
giczne” z punktu widzenia ekonomii uczuciowe związki, wystarczy 
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przekonać urzędnika banku o rentowności planowanej inwestycji. 
Pisze Marks: 

Liczne te punkty, w których odciąga się pieniądze z cyrkulacji i groma-
dzi w postaci licznych skarbów indywidualnych […] zdają się stanowić 
równie liczne przeszkody dla cyrkulacji, gdyż w punktach tych unieru-
chamia się pieniądze i na czas dłuższy lub krótszy pozbawia się je zdol-
ności cyrkulowania […]. Łatwo zrozumieć zadowolenie kapitalistów, 
gdy przy systemie kredytowym wszystkie te potencjalne kapitały stają się 
wskutek ich skoncentrowania w bankach itp. kapitałem pieniężnym, 
który nie odgrywa już roli biernej, nie jest muzyką przyszłości, lecz jest 
kapitałem aktywnym, bujnie pleniącym się60.

Kluczowa rola kredytu polega zatem na przekształcaniu inercyjnego 
i rozczłonkowanego pieniądza w pączkujący i scentralizowany kapi-
tał. Harvey posługuje się następującym przykładem. Producenci bu-
tów dysponują luźnymi środkami pieniężnymi, których nie są w sta-
nie produkcyjnie wykorzystać, ponieważ na rynku i tak występują 
problemy ze zbytem. System kredytowy, via usłużni bankierzy, prze-
nosi te środki na budowę kolei, „uspołecznia je”, korygując zarazem 
błędy, które w pogoni za zyskiem popełnili indywidualni kapitaliści. 
Martwy pieniądz ożywa: istnieje wszakże nadzieja, że rozwój kolei 
pośrednio pobudzi handel i umożliwi firmie obuwniczej znalezie-
nie zbytu dla nadprodukcyjnej części towaru61. Widać wyraźnie, że 
„sprzeczności akumulacji [w obszarze produkcji – B. K.] wytwarza-
ją warunki konieczne do cyklicznego tworzenia kapitału trwałego”62. 
Gdyby więc dało się w każdej chwili zmieniać nadmiar cyrkulujące-
go kapitału w kapitał trwały – a tym zajmują się pospołu banki i sys-
tem kredytowy – problem nadprodukcji zostałby rozwiązany. Rzecz 
nie jest jednak tak prosta, co staje się jasne, gdy tylko zwróci się 
uwagę, w jaki sposób odbywa się tutaj potrzebna kapitałowi dewa-
luacja. Tu znów zastrzeżenie, które w kontekście Marksowskiej teo-
rii kryzysu powraca niczym mantra. Otóż na krótką metę tworzenie 

60  K. Marks, Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, t. 2, s. 525–526.
61  D. Harvey, The Limits to Capital, s. 265.
62  Ibidem, s. 219.
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kapitału trwałego, czyli to, co dziś nazywamy inwestycjami, rzeczy-
wiście wchłania, dewaluuje nadmiar znajdującego się w obiegu kapi-
tału. Na dłuższą metę kapitał trwały przyczynia się jednak do wzro-
stu produkcji, a zatem tylko zaostrza i przenosi na wyższy pułap 
problemy pierwotnie powstałe w obrębie kapitalistycznego warszta-
tu pracy. W sumie kredyt nie likwiduje kryzysu nadprodukcji, a tyl-
ko rozciąga go w czasie, odracza, przenosi w przyszłość, zmieniając 
zarazem jego postać. Ewentualny środek zapobiegawczy, który nale-
ży rozważyć, a mianowicie cykliczne usuwanie kapitału trwałego – 
na przykład przez wymuszoną zmianę technologiczną – jest bowiem 
tylko częściowo dostępny. Można względnie łatwo pozbyć się sta-
rych maszyn, ale już infrastruktura komunikacyjna stanowi w nor-
malnych warunkach zdobycz zbyt cenną i, nomen omen, trwałą, aby 
ktokolwiek zdecydował się na jej usunięcie. W grę wchodzą również 
kwestie dziedzictwa historycznego: z punktu widzenia dzisiejszych 
potrzeb most Brookliński może nie być ideałem funkcjonalności, 
w jego miejsce można by postawić coś znacznie bardziej imponują-
cego, któż jednak odważy się wysunąć taką propozycję? Na tej samej 
zasadzie: nikt nie usuwa wieży Eiffla, aby zrealizować w tym miejscu 
bardziej imponujący projekt, który współczesny system kredytowy 
potrafiłby bez trudu sfinansować. Wieżę o kilometrowej wysokości 
buduje się za to w zlokalizowanym na skraju pustyni Dubaju.

Wpisane w system kredytowy napięcia potęguje dodatkowo 
działalność kapitalistów finansowych, wiernie powielających błę-
dy popełnione wcześniej przez kapitalistów w dziedzinie produkcji. 
Rywalizując o wyższe zyski, wpadają oni w pułapkę zastawioną przez 
sprzeczność tkwiącą w samej formie towaru. Pieniądz, jakim posłu-
gują się bankierzy, jest wszak w myśl teorii Marksa w pierwszej ko-
lejności towarem – takim jednak, który w pewnym momencie zaczął 
pełnić funkcję pieniądza. Będąc towarem, posiada on: (1) w a r-
t o ś ć  u ż y t k o w ą, polegającą w jego przypadku na mierzeniu war-
tości innych towarów, (2) w a r t o ś ć  wynikającą z czasu zużytego 
na jego wytworzenie (dlatego według Marksa tylko pieniądz krusz-
cowy może adekwatnie odgrywać swą rolę; do wydobycia złota lub 
srebra potrzeba żywej ludzkiej pracy, z którą pieniądz w innych for-
mach nie ma już nic wspólnego) oraz (3) w a r t o ś ć  w y m i e n n ą, 
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sprowadzającą się do tego, że w pewnych okolicznościach pieniądz, 
paradoksalnie, może być warty więcej, niż wynosi jego wartość. Skąd 
bierze się ta ostania właściwość? Rozważmy prosty przykład. Pewnej 
osobie brakuje tysiąca złotych do kupna samochodu. Bank chętnie 
udostępni jej brakującą kwotę, zadając wszakże dodatkowe pytanie: 
ile t u  i  t e r a z  warte jest dla ciebie tysiąc złotych? Na tej podstawie, 
uwzględniając statystyczną „odpowiedź” milionów kredytobior-
ców, ustala się stopa procentowa kredytu. Spłacając pożyczkę w ban-
ku, nie zwracamy już zatem tysiąca złotych, ale kwotę odpowiednio 
większą – jej wartość wymienną.

Problem z tym mechanizmem pojawia się w momencie, gdy 
rywalizujący między sobą bankierzy na bazie jednego kredytu za-
czynają tworzyć piętrowe konstrukcje, które w języku współczesnej 
ekonomii noszą miano derywatów bądź instrumentów pochodnych. 
Rozumowanie bankierów przebiega z grubsza w następujący spo-
sób: „Skoro ktoś na piśmie zobowiązał się spłacić pożyczony tysiąc 
złotych, dlaczego nie potraktować tego zobowiązania jako już po-
siadanych przez bank pieniędzy, nie dopisać ich sobie do aktualne-
go rachunku i nie udostępnić w razie potrzeby kolejnej pukającej do 
drzwi banku duszyczce?”. W ten sposób stopniowo zaczyna powięk-
szać się odstęp między wartością użyteczną a wartością wymienną 
pieniądza, między pieniądzem jako miernikiem wartości a pienią-
dzem jako środkiem cyrkulacji, wreszcie między bazą monetarną 
a systemem kredytowym. Marks mówi tu o tworzeniu się k a p i t a-
ł u  f i k c y j n e g o: „Wraz z rozwojem kapitału przynoszącego pro-
cent oraz systemu kredytowego wszelki kapitał zdaje się podwajać, 
a niekiedy nawet potrajać na skutek tego, że ten sam kapitał albo 
chociażby to samo roszczenie wierzycielskie występuje w ręku róż-
nych osób w różnych formach. Większa część tego »kapitału pie-
niężnego« jest zupełną fikcją”63. Fikcja polega tu na tym, że za 
znajdującym się w obiegu pieniądzem kredytowym nie stoi jedy-
na autentyczna substancja wartości, a więc produkcja i ludzka praca. 
Fikcyjny kapitał funkcjonuje (i przynosi dochody!) wyłącznie dzięki 

63 K. Marks, Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, t. 3, cz. 2, przeł. E. Lipiński  
i J. Maliniak, w: K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 25, cz. 2, Warszawa 1983, s. 18–19. 
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wierze, że w pewnym momencie rozwój gospodarki wypełni go re-
alną produkcją: „Wszystkie te papiery reprezentują w gruncie rzeczy 
zakumulowane roszczenia, tytuły prawne do przyszłej produkcji”64.

Dopóki ilość tych roszczeń nie przekracza rozsądnej granicy, 
kredyt wspaniale wspomaga system. Bank gromadzi nadprodukcyj-
ny kapitał i rozprowadza go do miejsc, gdzie znów może napędzać 
produkcję. Ponieważ kapitaliści pieniężni zmuszeni są jednak wal-
czyć z konkurencją, ich wiara w przynoszącą procent fikcję staje się 
z biegiem czasu coraz bardziej ślepa. Tworzą się rynki akcji65 i papie-
rów wartościowych, gdzie kupuje i sprzedaje się fikcyjny kapitał tak, 
jakby był on realną wartością: 

Samoistny ruch tych tytułów własności – nie tylko państwowych papie-
rów wartościowych, ale także i akcyj – wzmacnia jeszcze złudzenie, że 
stanowią one rzeczywisty kapitał […]. Stają się one mianowicie towara-
mi, których cena ma swoisty ruch i jest w swoisty sposób ustalana. Ich 
wartość rynkowa może różnić się od ich wartości nominalnej, mimo że 
nie zmienia się wartość […] rzeczywistego kapitału66. 

Marks przewróciłby się w grobie, słysząc, że dzisiejsi eksperci mó-
wią o dostępnych na rynku „produktach bankowych” (warto by 
zresztą zbadać, czy to nowe w polszczyźnie słowo nie pojawiło się 
na zasadzie kompensacji, w chwili, gdy wiara w dzieworódczą wła-
ściwość fikcyjnego kapitału zaczynała już słabnąć – „produkt” suge-
ruje przecież obecność twardego i stabilnego rdzenia, którego efekt 

64 Ibidem, s. 16.
65 Akcje stanowią kapitał fikcyjny par excellence. Nabywając akcje, za wyłożone 

w danej chwili pieniądze, zyskujemy prawo do udziału w zyskach z przyszłej 
produkcji. Uzyskane dzięki emisji akcji pieniądze firma może wykorzystać pod 
nowe inwestycje, na zaległe pensje dla pracowników itp. Istnieje zatem nadzie-
ja, że uda się jej wzmocnić swoją pozycję na rynku i uzyskać dodatkowe zyski. 
Dopóki tak się nie stanie, wartość nabytych akcji pozostaje jednak czysto fikcyj-
na. Racjonalną ocenę sytuacji utrudniają dodatkowo strategie stosowane przez 
firmy. Mogą one na przykład wziąć kredyt, aby wypłacić akcjonariuszom dy-
widendy i stworzyć wrażenie, że przedsiębiorstwo jest dochodowe – zachęca-
jąc tym samym do inwestowania – podczas gdy jego rzeczywista kondycja jest 
opłakana.

66 K. Marks, Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, t. 3, cz. 2, s. 13.
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działalności bankierów jako żywo nie posiada): „[…] kapitał przy-
noszący procent jest w ogóle matką wszelkiego rodzaju niedorzecz-
nych form, tak że np. długi mogą w wyobrażeniu bankierów wystę-
pować jako towary”67.

Dalszy ciąg tej historii jest równie przewidywalny, co dobrze 
znany. Na ogół zaczyna się od spektakularnej porażki, która pod-
waża wiarę w fikcyjny kapitał. Czymś takim były sprawy Enronu, 
WorldCom oraz pęknięcie bańki internetowej w 2001 roku. Pojawia-
ją się wątpliwości: „Być może trzymane przeze mnie w sejfie akcje 
są tylko tym, co widać gołym okiem: plikiem fikuśnie ostemplo-
wanych świstków papieru?”. System kredytowy, który na co dzień 
działa w oparciu o zasadę sola fide68, zaczyna panicznie poszukiwać 
twardego gruntu. Ludzie ustawiają się w długich kolejkach do banku,  
aby czym prędzej wycofać swoje lokaty: „Podczas kryzysu żąda się, 
aby wszystkie weksle, papiery wartościowe i towary można było 
od razu i jednocześnie wymienić na pieniądz bankowy i aby wszy-
stek ten pieniądz bankowy można było wymienić z kolei na złoto”69. 
Instynktownie poszukuje się bowiem czegoś, co zachowuje związek 
z realną, wynikającą z ludzkiej pracy wartością – tę właściwość po-
siada zaś jedynie pieniądz kruszcowy. Oczywiście szybko okazuje się, 
że podaż wysokiej jakości pieniądza od dawna nie nadążała za przy-
rastającą w tempie wykładniczym bańką kredytową, a zatem nie jest 

67 Ibidem, s. 10.
68 Marks pisze w charakterystycznym dla siebie stylu: „System monetarny jest 

w swej istocie katolicki, system kredytowy – protestancki […]. Jedynie wiara 
przynosi zbawienie. Wiara w wartość pieniądza jako immanentnego ducha to-
warów, wiara w sposób produkcji i przeznaczony mu ład, wiara w poszczegól-
nych agentów produkcji jako po prostu w uosobienie samopomnażającego się 
kapitału. Podobnie jednak jak protestantyzm nie może oderwać się od podstaw 
katolicyzmu, tak też system kredytowy nie może wziąć rozbratu z podstawa-
mi systemu monetarnego” (ibidem, s. 208). Harvey z kolei zauważa, że warun-
kiem cyrkulacji fikcyjnego kapitału jest „konstruowana społecznie” wiara: „Lu-
dzie muszą wierzyć, że bogactwo – fundusze inwestycyjne, emerytury, fundusze 
hedgingowe – będą rosnąć bez końca […]. Potrzebna jest ogromna bitwa ide-
ologiczna, aby podtrzymać zaufanie w system […]. Kimś, kto dobrze opisuje te 
sprawy w kategoriach niegospodarczych, jest Žižek” (D. Harvey, Spaces of Capi-
tal, s. 24–25).

69 K. Marks, Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, t. 3, cz. 2, s. 180.
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on od ręki dostępny70. Bankierom z najwyższym trudem udaje się 
uniknąć samosądu. Marks podkreśla, że „na pierwszy rzut oka – 
a od poirytowanego tłumu trudno przecież oczekiwać więcej – cały 
kryzys wydaje się jedynie kryzysem kredytu i kryzysem pieniężnym. 
I w istocie, chodzi tu tylko o to, jak wymienić weksle na pieniądze. 
Jednakże weksle te reprezentują w większości wypadków akty rze-
czywistego kupna i sprzedaży; znaczne przekroczenie przez te trans-
akcje granic potrzeby społecznej stanowi w statecznym rachunku 
przyczynę kryzysu”71. Zatem zrzucanie całej odpowiedzialności za 
kryzys na wadliwy system finansowy jest co najwyżej oznaką krót-
kowzroczności, podobnie zresztą jak oczekiwanie, że jego napra-
wa rozwiąże przyszłe problemy akumulacji. „Niekompetentne usta-
wodawstwo bankowe […] może pogłębić kryzys pieniężny, ale nie 
ma takiego ustawodawstwa bankowego, które mogłoby kryzys zaże-
gnać”72. W ostatecznym rachunku kryzys wybucha dlatego, że w ra-
mach istniejących stosunków społecznych, stanowiących warunek 
możliwości niebotycznych zdolności produkcyjnych kapitalistycz-
nej gospodarki73, nie da się rozprowadzić produkowanego przez tę 

70 „W roku 2002 ogólną wartość transakcji dóbr, usług i międzynarodowego han-
dlu, innymi słowy planetarny produkt wewnętrzny brutto – oceniano na 40 ty-
sięcy miliardów dolarów. W tym samym czasie wartość transakcji na giełdach 
była blisko 30 razy większa, innymi słowy na 1 euro wytwórstwa, spożycia, han-
dlu i materialnych inwestycji przypada 30 euro transformacji giełdowych, kapi-
talizacji i asekuracji” (R. Kaczmarek, Kredyt, historia i przyszłość, „Odra” 2007, 
nr 2, s. 52).

71 K. Marks, Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, t. 3, cz. 2, s. 49.
72 Ibidem.
73 Jeśli można, i trzeba, gdzieś się z Marksem spierać, to przede wszystkim tu-

taj. Wierzył on mianowicie, że usunięcie kapitalistycznych stosunków produkcji 
w niczym nie zaszkodzi wydajności komunistycznej gospodarki. Slavoj Žižek, 
formułując „Lacanowską krytykę Marksa”, nazywa nawet ten Marksowski po-
gląd „fantazją przyrodzoną kapitalizmowi, kapitalistyczną wewnętrzną trans-
gresją w najczystszej formie” (O wierze, przeł. B. Baran, Warszawa 2008, s. 90). 
Wracam do tego wątku w rozdziale 5. Tylko dzięki rozkoszy dominacji nad in-
nymi, która jako niedozwolona przyjemność musi ukrywać się w pielęgnowa-
nych „oficjalnie” marzeniach o równości społecznej, kapitalizm mógł bowiem 
osiągnąć swój gwiezdny poziom produktywności. Wypowiedzmy alternatywę 
stanowiącą konsekwencję takiego rozumowania w możliwie wyraźny sposób: 
albo zachowamy wszystkie udogodnienia i osiągnięcia techniczne wynikające 
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gospodarkę bogactwa. Źli bankierzy nie tylko nie tworzą tej sprzecz-
ności (w swej pogoni za zyskiem są oni zdaniem Marksa co najwy-
żej równie zaślepieni jak właściciele firm), ale ich działalność stano-
wi w istocie próbę skorygowania błędów popełnionych w dziedzinie 
produkcji. Tego jednak zrobić się nie da, grzech pierworodny ciąży 
nad kapitałem w każdym jego momencie. System kredytowy może 
w najlepszym razie opóźnić ujawnienie się nękającej kapitalizm od 
początku sprzeczności, ale czyni to wyłącznie za cenę zwielokrotnie-
nia i przeniesienia na nowy grunt jej potencjału.

Marks żył w czasach, gdy pojawiające się w kontekście kryzy-
su żądanie wymienialności pieniądza na złoto wydawało się jeszcze 
sensowne. Kapitał dawno osiągnął jednak wielkość, przy której całe 
światowe zasoby złota nie wystarczyłyby do pośredniczenia w kapi-
tałowej cyrkulacji. Tylko co w takim razie z jego drugą funkcją mier-
nika wartości? Co, jeśli nie kruszce, stanowi gwarancję jakości pie-
niądza w naszych czasach? Chodzi oczywiście o państwo, które za 
pomocą powołanych specjalnie w tym celu instytucji – bank cen-
tralny, Rada Polityki Pieniężnej lub ich odpowiedniki na poziomie 
międzynarodowym – dba o to, aby pieniądz mógł pełnić zarówno 
funkcję miernika wartości, jak i środka cyrkulacji. Bez stabilnej wa-
luty kredyt pozbawiony jest przecież sensu – kto pożyczałby pienią-
dze, gdyby zwracano je w wartej o połowie mniej walucie? Bez od-
powiednio elastycznego środka wymiany zamarłby z kolei handel. 
Chcąc zapewnić ciągłość akumulacji, państwo musi wyważyć te sto-
jące ze sobą w jawnej sprzeczności racje. Może więc ono na przy-
kład zwiększyć podaż wysokiej jakości państwowego pieniądza (roz-
wiązanie niedostępne w czasach Marksa, gdy pieniądz przywiązany 
był do rezerw złota), stosując kontrolowaną inflację, pozwalają-
cą ludziom wykupić nadwyżki fikcyjnego kapitału, albo wytworzyć 
efektywny popyt, zwiększając swój deficyt budżetowy (rozwiąza-
nie sugerowane przez Keynesa i częściowo wykorzystane w 2009 

z uzyskiwanego przez kapitalistyczną gospodarkę poziomu produkcji, dostając 
„w pakiecie” agresję kapitalistycznych stosunków produkcji, albo stawiamy na 
sprawiedliwość społeczną, rezygnując jednak z części kapitalistycznej wydajno-
ści (w tym, na przykład, opóźniając wynalezienie szczepionki na raka).
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roku w różnych „pakietach antykryzysowych”)74. Trudno się jednak 
oprzeć wrażeniu, że jedyne, co osiąga się dzięki tym wszystkim za-
biegom, to przeniesienie wcześniejszych problemów akumulacji na 
wyższy szczebel. Państwo podmienia własny fikcyjny kapitał za do-
tychczasowy, internalizując trapiące kapitał sprzeczności. Jeśli go-
spodarka „ruszy”, wszystko skończy się dobrze, ponieważ fikcja wy-
pełni się realną wartością. Ale jeśli nie, poważny problem zaczyna 
mieć państwo. Wówczas, z uwagi na skalę i charakter swej działalno-
ści, ma ono możliwość poszukiwania rozwiązań zewnętrznych. To 
wiadomość dobra. Gorsza jest taka, że o ile w przypadku kredytu 
i rynków finansowych, które oczywiście także funkcjonują na szcze-
blu międzynarodowym, właściwym polem ich działalności jest czas, 
to dla państwa, zwłaszcza w sytuacji zaostrzających się problemów 
wewnętrznych, przedmiot pożądania zaczyna stanowić przestrzeń.

 

Przestrzeń

W tym miejscu Harvey porzuca rolę skromnego sekretarza i prze-
chodzi do bardziej samodzielnego wykładu. Wprawdzie kanwę jego 
rozważań w dalszym ciągu stanowi ekonomia polityczna Marksa, ale 
to właśnie tutaj Harvey czuje się w obowiązku wtrącić swoje votum 
separatum, o którym wspominaliśmy na początku rozdziału („słusz-
nie mogę zostać oskarżony o przypisywanie Marksowi poglądów, 
których nie podzielał”). Przede wszystkim, dlaczego Marks kończy 
pierwszy tom Kapitału rozdziałem na temat kolonizacji? Wcześniej 
pisze przecież o realiach kapitalistycznej produkcji, o tym, co dzieje się 
za murami kapitalistycznego przedsiębiorstwa, dlaczego więc na ko-
niec, właściwie ni stąd, ni zowąd, zabiera nas w podróż na antypo-
dy ówczesnego świata? Wygląda to trochę tak, jakby przed postawie-
niem ostatniej kropki chciał on rozważyć jeszcze jedną możliwość, 
która niejako rzutem na taśmę przyszła mu do głowy, grożąc oba-
leniem dokonanych uprzednio ustaleń. Patrząc z bliska, w obrębie 
jednego państwa, sprzeczność w dziedzinie produkcji z pewnością 

74 Zob. D. Harvey, The Limits to Capital, s. 310.
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istnieje. Co jednak stanie się, gdy poszukamy dla niej rozwiązania 
g d z i e  i n d z i e j?

Harvey spekuluje ponadto, że Marks podejmuje temat zewnętrz-
nej korekty dla wewnętrznych sprzeczności kapitalizmu pod wpły-
wem lektury Heglowskich Zasad filozofii prawa75. Hegel dochodzi 
tam bowiem w pewnym miejscu do wniosku, że rozwój społeczeń-
stwa obywatelskiego (którego istotę stanowi gospodarka) zawsze 
prowadzi do punktu, gdy rozwarstwienie społeczne – po jednej stro-
nie bogacze, po drugiej „motłoch”76 – osiąga takie natężenie, że wy-
buchających raz po raz konfliktów społecznych nie da się już zaże-
gnać przy pomocy transformacji wewnętrznej. Trzeba szukać na 
zewnątrz. Tu zaś rysują się zasadniczo dwie możliwości. Po pierwsze 
kolonie, stanowiące miejsce, gdzie można pozbyć się ludzi zbędnych. 
Po drugie imperializm, otwierający nowe rynki zbytu i zapewniają-
cy możliwość rozdysponowania tworzonej lokalnie nadprodukcji. 
Przedstawiwszy w ogólnym zarysie projekt „przestrzennej korekty” 
dla gospodarki kapitalistycznej, Hegel nigdzie swego pomysłu jed-
nak nie rozwija. Jest to o tyle zaskakujące, że, jak twierdzi Shlomo 
Avineri, jeden z najlepszych żyjących heglistów, wspomniany frag-
ment Zasad filozofii prawa jest jedynym miejscem w całym systemie 
Hegla, gdzie wprowadza on jakiś problem, który później nie zostaje 
ponownie podjęty77. Czy zatem proponowane przez Hegla rozwiąza-
nie ma szanse sprawdzić się w praktyce?

Marks sugeruje, że nie. Doświadczenie życia w koloniach poka-
zuje nie tylko, że kapitalizm nie potrafi uciec od tkwiących w nim na 
poziomie lokalnym sprzeczności, ale że każda przeprowadzka do-
prowadza do ich ujawnienia się w zaostrzonej postaci. Wszystko, co 
„na miejscu” udaje się oficjalnym ideologom ukryć dzięki pięknej 
„anegdocie historycznej”78, w koloniach widać już czarno na białym 

75 Zob. ibidem, s. 415.
76 G. W. F. Hegel, Zasady filozofii prawa, przeł. A. Landman, Warszawa 1969,  

s. 230.
77 Zob. S. Avineri, Hegla teoria nowoczesnego państwa, przeł. T. Rosiński, Warsza-

wa 2009, s. 193.
78 K. Marks, Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, t. 1, s. 771. „W zamierzchłych 

czasach była sobie z jednej strony elita ludzi pracowitych i rozumnych, a nade 
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(choć być może należałoby się w tym miejscu upierać raczej przy 
odwrotnej kolejności). Warunkiem powstania i rozwoju kapitalizmu 
nie jest wcale niewinna zaradność i pracowitość najbardziej przed-
siębiorczych jednostek – tak jak te sprawy przedstawiał między inny-
mi John Locke – lecz akumulacja pierwotna, wywłaszczenie, często 
dokonywane „ze szczególnym okrucieństwem” i w białych ręka-
wiczkach oficjalnych aktów prawnych, ludzi, którzy wcześniej zdol-
ni byli utrzymać się sami. Indian amerykańskich trudno posądzać 
o brak zaradności, a jednak pewnego dnia dowiedzieli się oni, że 
zamieszkiwana przez nich ziemia ma nowych właścicieli, więc jeśli 
chcą uczciwie zarabiać na życie, powinni wystarać się o zatrudnienie 
w powstającej opodal – i niech lepiej dziękują za tak szczęśliwy zbieg 
okoliczności – fabryce. Przyjąwszy złożoną im „propozycję”, swoje 
dalsze losy mogli już oni przewidzieć, studiując uważnie pierwszy 
tom Kapitału. Mówiąc krótko, kolonie nie rozwiązują problemów 
kapitalizmu. Wręcz przeciwnie. Tym, co za ich sprawą dochodzi do 
skutku, jest ekspansja i objęcie kryzysową logiką kapitału kolejnych 
terytoriów, co powiększa destruktywny potencjał zawartych w pro-
cesie akumulacji sprzeczności.

Harvey zgadza się z wnioskami Marksa, choć wprowadza do 
nich znajome uzupełnienie: to wszystko prawda, ale tylko na dłuższą 
metę. Dopóki cały świat nie zostanie schwytany w sieć kapitału, prze-
strzenna korekta wewnętrznych sprzeczności kapitalizmu jest bo-
wiem strategią dostępną i skuteczną. Obecnie występuje ona w po-
staci różnych odmian neokolonializmu i neoimperializmu, gdzie 
podbój posiada raczej ekonomiczno-technologiczny niż wojskowy 
charakter (istnieją też formy pośrednie: międzynarodowe instytucje 
jako aparat wykonawczy interesów kilku najsilniejszych państw, in-
wazje zbrojne, których dokonuje się w imię rzekomo wyższych od 
prawa międzynarodowego moralnych racji, co z taką pasją kryty-
kuje Alain Badiou w swojej Etyce itp.). W sumie jednak cały sche-
mat działania pozostaje od dawna bez zmian. Kapitalizm wytwarza 

wszystko oszczędnych, z drugiej zaś strony – nicponie, leniwcy trwoniący całe 
swe mienie i jeszcze więcej […]. Tak czy inaczej, doszło do tego, że pierwsi n a-
g r o m a d z i l i  b o g a c t w a, a drudzy ostatecznie mieli do sprzedania tylko 
własną skórę” (ibidem).
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zbyt dużo kapitału, który próbuje wchłonąć system kredytowy. Gdy 
to nie pomaga, wszystkie ręce wyciągają się w kierunku państwa. 
W odpowiedzi stosuje ono wynalezione specjalnie na tę okoliczność 
keynesiańskie chwyty, które mogą, lecz nie muszą, przynieść zamie-
rzone rezultaty. Wówczas państwo zaczyna poszukiwać rozwiązań 
zewnętrznych. (Pamiętajmy, że cały czas mówimy tu w porządku 
chronologicznym o procesach, które w rzeczywistości najczęściej to-
czą się równolegle).

W książce The New Imperialism z 2003 roku Harvey podkre-
śla, że wstępne założenia Marksowskiego opisu z pierwszego tomu 
Kapitału, w myśl których akumulacja pierwotna już się zakończy-
ła, a produkcja rozwija się w stabilnym, uporządkowanym i obwaro-
wanym przez określone reguły prawne środowisku, choć pozwalają 
wyraźnie ukazać mechanizm działania kapitalistycznego przedsię-
biorstwa, zaciemniają zarazem całościowy obraz kapitalistyczne-
go sposobu produkcji. W szczególności chodzi o to, że założenia te 
„relegują akumulację opartą na drapiestwie, oszustwie i przemocy 
do statusu »stanu pierwotnego«, którego nie uznaje się już za ak-
tualny, czy też, jak w przypadku Luksemburg, uznaje się go za le-
żący »na zewnątrz« kapitalizmu rozpatrywanego jako zamknięty 
system”79. Tymczasem nietrudno dostrzec, że „wszystkie cechy pry-
mitywnej akumulacji pozostają do dziś silnie obecne w obrębie hi-
storycznej geografii kapitalizmu”80. W Chinach armia wędrownych 
robotników, a więc w praktyce wywłaszczonych chłopów, liczy we-
dług oficjalnych szacunków 114 milionów osób81; wiele tradycyj-
nych, wspólnotowych praw własności, dotyczących na przykład zie-
mi czy dostępu do wody, pada na całym świecie łupem prywatyzacji 

79 D. Harvey, The New Imperialism, Oxford–New York 2005, s. 144. Jak wiadomo, 
Róża Luksemburg, której koncepcję przywołuje Harvey, uważała, że rozwój ka-
pitalizmu, w szczególności możliwość uzyskania efektywnego popytu na wy-
tworzone towary, możliwy jest wyłącznie dzięki nawiązaniu wymiany handlo-
wej z krajami niekapitalistycznymi. Gdy z jakichś powodów pozostają one w tej 
kwestii oporne, należy je zmusić do handlu siłą. W tym upatrywała ona źródeł 
imperializmu. 

80 Ibidem, s. 145.
81 Zob. D. Harvey, Neoliberalizm. Historia katastrofy, przeł. J. P. Listwan, Warsza-

wa 2008, s. 173.
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(to samo dotyczy majątku państwowego w krajach wysoko rozwinię-
tych, co Harvey nazywa udostępnieniem „nowych pól akumulacji 
kapitału w obszarach, o których do tej pory sądzono, że nie można 
w nich się kierować rachunkiem zysków”)82; nowe prawa i konce-
sje powodują, że znikają tradycyjne sposoby produkcji i konsump-
cji (przede wszystkim w krajach rozwijających się, ale czyż nie takie 
samo źródło mają konflikty wybuchające wokół europejskich „pro-
duktów regionalnych”?); zaś system kredytowy, przy niebagatelnym 
udziale takich instytucji, jak Bank Światowy czy Międzynarodowy 
Fundusz Walutowy, i wzorem odsądzonej przez Marksa od czci 
i wiary lichwy, przekształca pracę setek tysięcy ludzi w półniewol-
nictwo. Słowem: nawet jeśli Indie, Chiny, kraje południowoame-
rykańskie lub afrykańskie po odbyciu okresu karencji wytworzą 
u siebie w końcu „ogólne podstawy systemu kapitalistycznego”, to 
przecież ów pełen nadużyć i niezawinionych cierpień okres przej-
ściowy może trwać niekiedy całe ludzkie życie, trudno więc tak po 
prostu zgodzić się na pominięcie akumulacji pierwotnej przy opisie 
obecnego systemu. Co więcej, jak dowodzą przykłady, którymi po-
służyliśmy się, akumulacja pierwotna nie dotyczy wyłącznie krajów 
słabo rozwiniętych. Coraz częściej przybiera ona formę „kanibali-
styczną”, imperializm z horyzontalnego staje się wertykalny, trawiąc 
obszary uznane wcześniej za nietykalne w obrębie kapitalistycznej 
rzeczywistości Pierwszego Świata. Harvey konkluduje: „Ponieważ 
byłoby rzeczą osobliwą nazywać toczący się proces »prymitywnym« 
bądź »pierwotnym«, pojęcia te zastępuję […] za pomocą koncep-
cji »akumulacji przez wywłaszczenie«”83. (Warto dodać, że istnienie 
neoimperializmu albo akumulacji przez wywłaszczenie, być może 
najważniejszej z przestrzennych korekt współczesnego kapitalizmu, 
wpływa na opisywaną przez nas wcześniej dynamikę procesu pro-
dukcji. Na przykład dostęp do taniej siły roboczej poza granicami 
jakiegoś kraju przyczynia się do tworzenia rezerwowej armii prze-
mysłowej w jego obrębie dokładnie na tej samej zasadzie co nowe 
wynalazki techniczne. Dzięki akumulacji przez wywłaszczenie stopa 

82 Ibidem, s. 214.
83 Ibidem, s. 144.
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wartości dodatkowej może więc rosnąć nawet wówczas, gdy w miej-
scu stoi technologia).

Załóżmy jednak, że ów godny pożałowania „okres przejściowy” 
ma szansę kiedyś się skończyć. W swej finalnej postaci eksport nad-
produkcji przypominałby proces, który tak wychwalają zwolenni-
cy międzynarodowej wersji niewidzialnej ręki rynku. Myśl Marksa 
daje się w tym miejscu bez większego trudu pogodzić z ekonomią 
polityczną Smitha: „[…] kapitał jest wywożony za granicę […] nie 
dlatego, że nie można go absolutnie zastosować w kraju. Następuje to 
dlatego, że za granicą można go ulokować według wyższej stopy zy-
sku”84. Cała różnica polega na tym, że u Marksa stanowi to moment 
szerszego procesu, zaś pogrobowcy Smitha chcą nadać ekspansji go-
spodarczej wartość samoistną, na ogół nie próbując dociec jej moż-
liwych ostatecznych konsekwencji. Co do kilku pierwszych punk-
tów panuje tu jednak bez wątpienia zgoda: 1) mieszkańcy biednego 
kraju chcą pracować za niskie płace; 2) firmy z bogatych państw bu-
dują w biednym kraju fabryki – doprowadzając do dewaluacji siły 
roboczej tam, gdzie chroniły ją zbyt skuteczne z uwagi na potrze-
by akumulacji osłony socjalne; 3) w biednym kraju wzrasta popyt 
na pracę, a zatem jej cena (zarobki); 4) świeżo upieczeni producen-
ci stają się konsumentami, miejscowe przedsiębiorstwa muszą więc 
zatrudnić jeszcze więcej osób, aby dostarczyć im potrzebne towa-
ry; 5) gdy proces ten trwa odpowiednio długo, cena pracy rośnie 
na tyle, że bogatym krajom nie opłaca się już robić interesów w kra-
ju biednym; 6) lokalna gospodarka zyskuje niezależność. W porząd-
ku. Wolno jednak zapytać, co dalej? Czy wszystko to nie oznacza po 
prostu, że akumulacja kapitalistyczna, wraz ze wszystkimi trapiący-
mi ją sprzecznościami, zwiększa zakres swej dotychczasowej dzia-
łalności, potęgując destrukcyjny potencjał przyszłych kryzysów?  
Co się stanie, gdy gospodarki wszystkich, a przynajmniej wielu znaj-
dujących się w swoim bezpośrednim sąsiedztwie, krajów osiągną już 
„niezależność”?

Według Harveya sytuacja taka zdarzyła się przed drugą wojną 
światową. W obrębie poszczególnych państw kapitalizm natknął się 

84 K. Marks, Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, t. 3, cz. 1, s. 388.
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wówczas na bariery wewnętrznego rozwoju, a ekspansja zewnętrzna 
musiała odbywać się w warunkach, gdy tylko kilka tradycyjnych po-
tęg kolonialnych miało zagwarantowaną „przestrzeń wzrostu” (po-
zostałe „korekty” nie były jeszcze wówczas dostępne: najważniejsza 
z nich, czyli światowy rynek finansowy, stanowi wypadkową rozwo-
ju technik komunikacji i kryzysu wczesnych lat siedemdziesiątych, 
do czego powrócimy nieco dalej w kontekście ponowoczesności). 
Pięknie zresztą wówczas uzasadniano jej potrzebę: Francuzi mieli 
swoją mission civilisatrice, Portugalczycy missão civilizadora, w wik-
toriańskiej Anglii mówiono o white man’s burden, zaś Amerykanie 
dostrzegali manifest destiny w konieczności ekspansji geograficznej 
na własnym kontynencie. Państwa, które spóźniły się na dziewiętna-
stowieczny wyścig misji cywilizacyjnych, chcąc zapewnić sobie po-
trzebną do podtrzymania akumulacji przestrzeń wzrostu, nie mia-
ły jednak pod ręką ani tak łatwych zdobyczy, ani równie niewinnych 
uzasadnień. Japończycy dokonali więc inwazji na Mandżurię, Włosi 
najechali Abisynię, zaś pogrążeni w kryzysie Niemcy musieli nara-
żać się na międzynarodowe potępienie, poszukując Lebensraumu na 
wschodzie Europy85. Możliwe zresztą, że nawet te jawne przypad-
ki imperialnej agresji udałoby się ubrać w szaty „bolesnych kosztów 
modernizacji”, gdyby ścisk panujący na mapie nie sprawił, że kolej-
ne państwa zaczęły sobie nawzajem zawadzać w realizacji swych „al-
truistycznych dążeń”. Harvey pisze: „»Trzeci wariant« teorii kryzysu 
sugeruje interpretację wewnątrzimperialistycznych wojen jako kon-
stytutywnych momentów w dynamice akumulacji, a nie aberracji, 
przypadków czy prostego następstwa przesadnej chciwości”86. Co 
jest takiego w wojnie, co czyni ją aż tak kompatybilną z wymoga-
mi kapitalizmu? To proste: szalona, wręcz opętańcza produkcja i do-
trzymująca jej kroku destrukcja wytworzonych dóbr. Nic dziwnego, 
że w czasach wojny produkcja kapitalistyczna kwitnie i wznosi się 
na nowe wyżyny87. Ostateczne wnioski Harveya są tyleż radykalne, 

85 Zob. D. Harvey, The Limits to Capital, s. 444. 
86 Ibidem, s. 443.
87 Pouczająca jest w tym zakresie historia fordyzmu. Gdy wprowadzano nowy 

model pracy, początkowo mógł on funkcjonować wyłącznie dzięki „szantażo-
wi emigracji” (D. Harvey, The Condition of Postmodernity, Oxford 1990, s. 128). 
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co przekonujące: „Świat ocalił od terroru Wielkiego Kryzysu nie ja-
kiś wspaniały »Nowy Porządek« czy cudowny dotyk keynesiańskiej 
ekonomii w światowych finansach, lecz destrukcja i śmierć global-
nej wojny”88.

Czy każde poszukiwanie przestrzennej korekty dla sprzeczności 
kapitalizmu musi mieć krwawy finał? Z pewnością nie. Można so-
bie przecież wyobrazić, że kapitał będzie dokonywać ekspansji prze-
strzennej metodą spalonej ziemi. Gdy już wyzyska do cna możliwo-
ści rozwoju w jednym miejscu, przeniesie się w nowe, zostawiając 
za sobą chaos i scenerię rodem z cyberpunkowych powieści. Sprawi 
to zarazem, że wyczerpawszy możliwości kolejnego cyklu akumula-
cji „gdzieś w świecie”, będzie miał na podorędziu nową-starą prze-
strzeń wyzysku i wzrostu – w kraju, z którego rozpoczął swą po-
dróż. W ten sposób kapitał mógłby na przykład wrócić do Stanów 
Zjednoczonych po kilkudziesięcioletnim epizodzie z Chinami w roli 
kapitalistycznego supermocarstwa, a po jakimś czasie rozpocząć 
marsz na zubożały ponownie Wschód. Pod koniec reportażu opisu-
jącego realia pracy w fabrykach firmy Opel w Bochum i Gliwicach 
padają pouczające w tym kontekście zdania: 

Henry Ford kusił pracowników wysoką pensją, ośmiogodzinnym dniem pra-
cy, zabezpieczeniami socjalnymi, wreszcie wynikającą z posiadania pieniędzy 
i wolnego czasu możliwością konsumpcji. Wszystko to nie potrafiło skłonić do 
ogłupiającej pracy rodowitych Amerykanów. U Forda pracowali głównie po-
zbawieni innych perspektyw imigranci. O wprowadzeniu fordyzmu w Europie 
czy Japonii tym bardziej nie było mowy: „W reszcie kapitalistycznego świata or-
ganizacja pracy i rzemieślnicze tradycje były po prostu zbyt silne, a imigracja 
zbyt słaba, by umożliwić fordyzmowi łatwe przejęcie produkcji” (ibidem). Opo-
rem robotników, zwłaszcza w Ameryce, po raz pierwszy zachwiał Wielki Kry-
zys. Gwoździem do trumny rzemieślniczej tradycji okazała się jednak druga 
wojna światowa. W czasie wojny zakłady przemysłowe musiały pracować peł-
ną parą, nie zważając na takie detale, jak niesprzyjające warunki pogodowe czy 
cykl dobowy ludzkiego organizmu. Potrzeba wzrostu wydajności była na tyle 
paląca, że w Stanach Zjednoczonych ściągano z budynków cywilnych i rządo-
wych klimatyzatory i instalowano je w fabrykach zaangażowanych w militarną 
produkcję. Wprawdzie po wojnie przyczyna gwałtownej mobilizacji znikła, ale 
nowy „etos” pracy pozostał.

88 Zob. D. Harvey, The Limits to Capital, s. 444.
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– Pod koniec 2016 roku skończą się zwolnienia podatkowe w waszej 
strefie. Czy Opel nie ucieknie wam na Wschód? – pytam w Gliwicach. 
Wa ż n a o s o b a z  g l i w i c k i e g o m a g i s t r a t u: – Nie wierzę. 
I pytanie, skąd GM [amerykański koncern General Motors, właści-
ciel niemieckiej marki Opel – B. K.] przerzuci produkcję na Wschód, 
z Gliwic czy może z Bochum? – A jeśli z Gliwic? – Oj, to czy nie war-
to mieć Opla przez te 20 lat. Z w i ą z k o w i e c  z  B o c h u m: – Teraz 
GM porównuje nas z Polakami. A co zrobią Polacy, jak GM wejdzie 
na Ukrainę i powie Gliwicom: „Ukraińcy są tańsi od was, przerzuca-
my produkcję na Ukrainę?”. Z w i ą z k o w i e c  z  G l i w i c: – Ukraińcy 
i Rosjanie już do nas przyjeżdżają. Dlatego my tu w Gliwicach nie po-
winniśmy przywiązywać się do marki. Może potem Chevroleta będzie-
my robić? Albo maszyny do szycia. Byle praca była […]. Z w i ą z k o-
w i e c  z  B o c h u m: – Das ist Kapitalismus. Das ist Kapitalismus […]. 
Z Gliwic przeniosą Opla na Ukrainę, potem za Ural albo do Mongolii. 
– I co dalej? – Kiedyś ta wędrówka zatoczy koło i Opel wróci do Bo-
chum, bo tu będzie taka bieda jak teraz w Polsce. Uśmiecha się. – Das 
ist Kapitalismus89.

Druga możliwość ekspansji geograficznej obecnego systemu, przy-
puszczalnie bliższa faktycznie toczącym się na świecie procesom, 
i której zwolennikiem zdaje się Harvey, zakłada mniej „liniowy” ich 
charakter. „Ekspansja” także tutaj występuje w dość specyficznym 
znaczeniu. Kapitalizm nie tyle bowiem rozwija się, zwiększając swój 
globalny stan posiadania, co podtrzymuje fundamentalny dla swe-
go przetrwania proces życiowy, dbając o ciągłość procesu akumu-
lacji. O ile w pierwszym przypadku było to możliwe dzięki cyklicz-
nemu Drang nach Osten, raz po raz ponawianej inwazji na słabiej 
rozwinięte tereny, tutaj chodzi o stabilny system hegemonii sprawo-
wanej nad ziemiami, które pozornie znajdują się poza obszarem ka-
pitalistycznych wpływów. Ten drugi punkt jest kluczowy. Harvey 
podkreśla bowiem, że to, co często bierze się za pozostałości daw-
nego porządku, przeszkadzające kapitalizmowi w pełnym ujawnie-
niu swego reformatorskiego i cywilizującego potencjału, najczęściej 
jest tylko przebranym w stare szaty produktem nowego systemu: 

89 W. Nowak, Dwie minuty kontra trzy, „Duży Format”, dodatek do „Gazety Wy-
borczej”, 25 kwietnia 2005 roku, s. 14.
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„Przedkapitalistyczne przesądy, kultury i instytucje rewolucjonizuje się 
tylko w tym sensie, że, nie usuwając ich, nadaje się im nowe funk-
cje i znaczenia. Z tego powodu geograficzne różnice często sprawia-
ją wrażenie czegoś, czym w rzeczywistości nie są: ledwie historycz-
nych rezyduów, a nie aktywnie zrekonstruowanych cech w obrębie 
kapitalistycznego sposobu produkcji”90. Słowem: to nie tak, że ka-
pitalizmu gdzieś jeszcze nie było i dlatego sytuacja jest w tym miej-
scu opłakana, ale raczej tak, że kapitalizm tam się pojawił i „doszedł 
do wniosku”, że utrzymywanie danego regionu w stanie endemicz-
nego niedorozwoju będzie korzystne ze względu na interesy właści-
wych beneficjentów całego systemu. We wstrząsającym dokumencie 
Koszmar Darwina Huberta Saupera z 2004 roku tanzański pracow-
nik koncernu eksportującego ryby do krajów europejskich pokazu-
je swojemu rozmówcy zatrute strzały, które wykorzystuje w pracy 
nocnego stróża w jednej z fabryk należących do firmy: „Gdy słyszę, 
że ktoś się włamuje – relacjonuje – idę powoli, czekam. Nie wol-
no do niego strzelać, gdy jest za ogrodzeniem. Czekasz, gdy wejdzie 
za ogrodzenie i dopiero wtedy strzelasz”. Pomimo technokratycz-
no-postępowego wizerunku, jakim cieszy się kapitalizm w krajach 
bogatych, trybalizm, rasizm, seksizm czy religijny fanatyzm stano-
wią konstytutywną część i społeczną przesłankę jego wspaniałej wy-
dajności. Podobnie logika przestrzenna dzisiejszego kapitalizmu 
nie polega wyłącznie na rozpuszczaniu wszelkich granic i tryumfal-
nym (nawet jeśli pozostawiającym za sobą jałową ziemię) marszu 
w poszukiwaniu kolejnych lukratywnych inwestycji. Przynajmniej 
w równym stopniu chodzi w niej o stworzenie takiego systemu-świa-
ta, w którym uzyskawszy trwałą możliwość korzystania z zasobów 
krajów niekapitalistycznych, będzie można zarazem utrzymywać, że 
kraje te pozostają całkowicie poza granicami kapitalistycznego po-
rządku, co stanowi zarazem źródło wszystkich ich bolączek. „Ujmuję 
zbiorczo siły – pisze Harvey – które tworzą i podtrzymują tego ro-
dzaju partykularne różnice w rubryce ogólnej teorii nierównego roz-
woju geograficznego”91.

90 D. Harvey, The Limits to Capital, s. 416.
91 Idem, Spaces of Hope, s. 74.
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Teoria ta, obok akumulacji przez wywłaszczenie, stanowi być może 
najbardziej znaną koncepcję brytyjskiego geografa, choć w gruncie 
rzeczy nie rości sobie ona pretensji do oryginalności. Nierówny roz-
wój geograficzny to po prostu globalizacja, która zdaniem Harveya 
oznacza ni mniej, ni więcej, tylko „nową fazę […] podstawowego 
procesu kapitalistycznej produkcji przestrzeni”92. Nazywając globa-
lizację nierównym rozwojem geograficznym, Harvey nie składa po 
prostu dowodów źle pojmowanego nonkonformizmu. Chodzi mu 
o podkreślenie koniecznej natury rozwojowych dysproporcji, które 
w opisach globalizacji występują najczęściej w roli przypadkowych 
i tymczasowych „zjawisk towarzyszących”93. Konieczność tę Harvey 
tłumaczy w prosty sposób. W toku akumulacji kapitał dąży do znie-
sienia barier przestrzennych, które ograniczają natychmiastowość 
zysku z inwestycji. Znieść te ograniczenia można jednak wyłącznie 
wówczas, gdy stworzy się zarazem przestrzeń trwałą: stabilną i do-
brze utrzymaną infrastrukturę. Tych dwóch rzeczy zwyczajnie nie 
da się od siebie oddzielić. Firma Google może więc działać w wir-
tualnej przestrzeni Internetu, ponieważ według niektórych szacun-
ków posiada pięćdziesiąt tysięcy zajmujących jak najbardziej rzeczy-
wistą przestrzeń komputerów, zaś prezes wielkiej korporacji może 
podpisać wczesnym rankiem umowę w Tokio, a późnym wieczorem 
w Nowym Jorku dzięki temu, że na lotniskach w obu miastach pra-
cują setki osób, które codziennie meldują się w tym samym miejscu 
i o tej samej porze w pracy. W skrócie: „[…] część całego kapitału 
społecznego należy pozbawić mobilności, aby dać pozostałej części 
kapitału większą swobodę ruchu”94. Takie u z i e m i e n i e  niekiedy 

92 Ibidem, s. 54.
93 Harvey zwraca uwagę, że pojęcie globalizacji po raz pierwszy spopularyzowa-

ła w połowie lat siedemdziesiątych kampania reklamowa American Express, 
w której firma ta chwaliła się swym globalnym zasięgiem. W latach osiemdzie-
siątych i dziewięćdziesiątych o globalizacji zaczynają mówić również intelektu-
aliści, czemu towarzyszy, co charakterystyczne, zanik bardziej upolitycznionych 
pojęć, w rodzaju imperializmu czy neokolonializmu (zob. ibidem, s. 13).

94 D. Harvey, The Limits to Capital, s. 419. Zygmunt Bauman w krótkiej książce 
na temat globalizacji dokładnie w taki sam sposób opisuje jej specyfikę. W roz-
dziale o znaczącym tytule Czas i klasy Bauman pisze: „[…] zniwelowanie odle-
głości czasowych i przestrzennych dzięki technice nie tyle ujednoliciło ludzką 
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dotyczy całych państw, które wchodzą w stosunki lenne z kapitali-
stycznym centrum, jednak coraz częściej przybiera również formy, 
które wcześniej nazwaliśmy „kanibalistycznymi”. Gdy przestają wy-
starczać zewnętrzne możliwości neoimperialnej dominacji, kolo-
nizuje się kolejne warstwy i obszary świata życia w obrębie państw 
kapitalistycznych. Ekspansja kapitalizmu jest tu więc zarówno ho-
ryzontalna, jak i wertykalna, przy czym, paradoksalnie, jej rezulta-
tu nie stanowi podbój i zagarnięcie nowych terenów, ale utrzyma-
nie status quo.

Można sobie wreszcie wyobrazić trzeci, chwalebny wariant geo-
graficznej ekspansji kapitalizmu. Oto wszystkie kraje świata zasila-
ją grono państw rozwiniętych, nie fundując nam na zakończenie fa-
jerwerków w postaci kolejnej globalnej wojny. Pomijamy tu kwestię 
ekologii oraz ostrzeżenia, że gdyby wszyscy ludzie na ziemi żyli na 
poziomie dzisiejszych obywateli Zachodu, potrzeba by zasobów na-
turalnych pięciu takich planet jak nasza, aby zapewnić im utrzyma-
nie95. Od tego są naukowcy, aby w ostatniej chwili wykonać swój ulu-
biony numer i coś genialnego wymyślić (końskie odchody też miały 
w dziewiętnastym wieku sięgać na ulicach europejskich miast po-
ziomu pierwszego piętra, ale pojawił się automobil itd.). Tak więc 
wszystkim krajom świata przydzielamy w ramach myślowego eks-
perymentu rozwinięty kapitalizm. Czy oznacza to nadejście Nowego 
Jeruzalem, raju na ziemi, który pojawi się, jak na złość prorokom, 
wyłącznie mocą ludzkiego egoizmu? Bardzo wątpliwe. Ogólne pra-
wo akumulacji głosi, że rozwój kapitalizmu zawsze idzie w parze ze 

kondycję, ile ją spolaryzowało. Wyzwala ono bowiem niektóre jednostki z wię-
zów terytorialnych […] podczas gdy pozostali widzą tylko, jak lokalna rzeczy-
wistość, którą dotąd zamieszkali, usuwa im się spod nóg” (Z. Bauman, Glo-
balizacja, przeł. E. Klekot, Warszawa 2000, s. 25). Podział klasowy jest zatem 
podziałem, który należy dziś rozpatrywać w kategoriach czasowo-przestrzen-
nych. Przy czym klasa niższa, nie dość, że trwa przywiązana do ziemi, to jeszcze 
nowo nabyta wiedza o świecie (telewizja dociera pod strzechy) pozbawia ją ko-
rzyści wynikających z uczestnictwa w żywej lokalnej wspólnocie.

95 Po świecie jeździ obecnie dziewięćset milionów samochodów. Gdyby w Chi-
nach było ich statystycznie tyle na głowę mieszkańca, ile w dzisiejszych Stanach 
Zjednoczonych, wówczas w samym tylko Państwie Środka mielibyśmy miliard 
trzysta milionów aut.
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wzrostem liczby ludzi zbędnych, proletariatu – co dziś nie jest może 
tak jasne za sprawą koczującej u bram pierwszego świata emigra-
cji: jakie wykluczenie? Kapitalizm potrzebuje wciąż nowych ludzi, 
co widać najlepiej, gdy kolejna łódź pełna nielegalnych imigrantów 
tonie u wybrzeży Stanów Zjednoczonych bądź Hiszpanii. W rzeczy-
wistości dowodzi to jednak tylko tego, że kapitalizm, zamiast zmu-
szać do emigracji, jak to działo się w jego początkach, paradoksalnie, 
pobiera dziś ludzi zbędnych z zewnątrz. Biali Amerykanie, którzy 
żyją na poziomie imigrantów, wykonujący podobne do nich prace, 
określani są przez swoich lepiej sytuowanych rodaków pogardliwym 
określeniem white trash. Kapitalistyczne stosunki produkcji wpisują 
po prostu w pewne zawody zbędność i brak szacunku. Gdyby więc 
wszystkie kraje osiągnęły taki poziom rozwoju jak dzisiejszy Zachód, 
zabrakłoby nam kandydatów na kucharzy, sprzątaczy i opiekunki do 
dzieci – zawody, bez których nie da się przecież utrzymać obecnego 
standardu życia. Wydaje się rzeczą względnie oczywistą, że imigran-
ci pracują tak, jak pracują wyłącznie po to, aby ich dzieci nie musia-
ły już tego robić.

Kapitalizm jako model życia społecznego jest zatem albo okrut-
ny, albo pełen hipokryzji i niesprawiedliwy, albo tymczasowy. 
Najpewniej zaś wszystkie te rzeczy jednocześnie. Pisze Harvey: 

W ciągu ostatnich dwustu lat, stale przyśpieszając tempo, kapitalizm 
odmienił oblicze ziemi. Nie ma możliwości, aby utrzymał tę trajekto-
rię przez kolejne dwieście lat. Ktoś, gdzieś musi pomyśleć, jaki system 
społeczny powinien kapitalizm zastąpić. Wydaje się, że nie ma innej al-
ternatywy niż skonstruować jakiś wariant socjalistycznej polityki, która 
będzie mieć za swój centralny motyw pytanie: co może stać się treścią 
życia, gdy przestanie dominować akumulacja kapitału?96

To, że w pewnym momencie do tego dojdzie, nie jest dla Harveya 
kwestią wiary czy przedmiotem politycznej nadziei, ale jedynym 
sensownym wnioskiem, jaki można wyciągnąć, gdy rozważy się 
wszystkie rysujące się przed kapitalizmem drogi rozwoju. Każda 

96 D. Harvey, Capitalism: The Factory of Fragmentation, s. 126. 
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z nich kończy się kryzysem. Wprawdzie co pewien czas udaje się 
wprowadzić korekty, które opóźniają wystąpienie objawów toczącej 
kapitalizm choroby, wszystko to jednak półśrodki niesięgające istoty 
sprawy. Akumulacja kapitału stanowi podstawowy mechanizm re-
produkcji dzisiejszych społeczeństw. „Kapitał jest procesem, a nie 
rzeczą” – podkreśla Harvey. „Jest to proces reprodukcji życia spo-
łecznego poprzez produkcję towarów, w który wszyscy z nas w za-
awansowanych krajach kapitalistycznego świata jesteśmy głęboko 
uwikłani”97. Ciągłość tego procesu zależy od możliwości l o k o w a-
n i a  wytwarzanego przez kapitalizm nadmiaru. Do tego potrzeb-
na jest przestrzeń. W swej historii kapitał wykazał się niespotykaną 
inwencją w zakresie jej tworzenia lub uzyskiwania do niej dostępu. 
Tylko czy gdziekolwiek istnieją jeszcze jej rezerwy? I jakie niewyko-
rzystane możliwości produkcji przestrzeni można sobie jeszcze wy-
obrazić? Wystarczy szybki rzut oka, aby przekonać się, że dostępne 
kurczą się one w szybkim tempie. Przestrzeń społeczna? Znajdujący 
się w obiegu kapitał bez trudu potrafi dotrzeć w najdalsze zakamarki 
dzisiejszych społeczeństw, neutralizując bądź „wywłaszczając” błą-
kające się jeszcze gdzieniegdzie resztki przednowoczesnych trady-
cji. Przestrzeń geograficzna? Kilka krajów spiera się właśnie o prawo 
do korzystania ze złóż ropy naftowej na Antarktydzie, co dowodzi, 
że w kapitalizmie nawet białe plamy na mapie mogą być miejscem 
dochodowych inwestycji. Przestrzeń polityczna? Neoimperializm 
jest globalny w pełnym tego słowa znaczeniu, choć przypuszczalnie 
urbanizacja Chin czy Indii będzie kanalizować nadmiar kapitału jesz-
cze przez kilka najbliższych dziesięcioleci. Czas? Horyzont czasowy 
przyszłości został skutecznie skolonizowany przez mechanizm kre-
dytu; przeszłość ożywa dziś przede wszystkim w postaci medialnych 
spektakli i turystycznych gadżetów. Przestrzeń wirtualna? Dziewicze 
do niedawna terytorium Internetu ugina się pod ciężarem wpompo-
wanych weń inwestycji, choć tu akurat drzemią jeszcze z pewnością 
spore rezerwy: bez trudu można sobie wyobrazić, że w trudnej sy-
tuacji zacznie się pobierać opłaty za darmowe dotąd usługi w rodza-
ju poczty elektronicznej. Podziemne królestwo ludzkich pragnień? 

97 Idem, The Condition of Postmodernity, s. 343.
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Maszynki do golenia już teraz mają po pięć ostrzy, a wzornictwo ich 
rękojeści oscyluje pomiędzy klingą samurajskiego miecza a rączką, 
jak przechwala się jeden z producentów, „wykonaną z konarów dę-
bowych, które przez wieki moczyły się w bagnach”. Słowem: kapita-
listyczna przestrzeń od pewnego już czasu przeżywa istne expansio 
ad absurdum, co stanowi wątpliwy prognostyk dla cywilizacji, któ-
ra nie potrafi wskazać innej racji swego istnienia niż podtrzymywa-
ny w nieskończoność wzrost gospodarczy.

Elastyczny reżim

Główne wątki Marksowskiej teorii kryzysu, tak jak została ona zre-
konstruowana przez Harveya w The Limits to Capital, można odna-
leźć niemal we wszystkich późniejszych pracach angielskiego geo-
grafa. Mówi on o tym zresztą otwarcie: „Ta książka stanowi podstawę 
wszystkiego, czym się od tamtej pory zajmowałem”98. Posługując się 
metaforą architektoniczną, należałoby powiedzieć, że teoria kryzy-
su Marksa jest szkieletem nośnym budynku, którego pomieszczenia 
Harvey wykańczał i urządzał w swoich kolejnych esejach i książkach. 
Dotyczy to również interesującego nas tutaj przede wszystkim za-
gadnienia ponowoczesności. Zanim zajmiemy się nim szerzej, warto 
na krótko przenieść się wraz z brytyjskim autorem do Paryża epoki 
klasycznego kapitalizmu. Nie tylko dlatego, że zyskuje się tym spo-
sobem okazję, aby pokazać, jak w praktyce sprawdzają się kategorie 
teoretyczne Harveya. Wątek ten będzie dla nas istotny, gdy w cen-
trum naszych rozważań znajdzie się pojęcie „czasowo-przestrzen-
nej kompresji”.

Pisząc w 2003 roku książkę Paris, Capital of Modernity, będącą 
w zasadzie monografią Paryża drugiej połowy dziewiętnastego wie-
ku, Harvey posłużył się znajomym schematem. W 1848 roku wy-
bucha kryzys gospodarczy, którego po raz pierwszy w historii nie 
można przypisać ani wydarzeniom naturalnym, ani wojnom lub 

98 Idem, Reinventing Geography: an interview with the editors of „New Left Re-
view”, s. 10.
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rywalizacji politycznej. Wszystkie znane sposoby ożywienia gospo-
darki zawodzą. Nadmiar siły roboczej sąsiaduje z nadmiarem go-
tówki, surowców, maszyn i towarów i nikt nie potrafi uczynić z nich 
sensownego użytku. Robotnicy twierdzą, że za kryzys odpowiada 
upadek rzemiosła i upowszechnienie maszyn w procesie produkcji. 
Mieszczaństwo zrzuca odpowiedzialność na arystokrację, która nie 
bacząc na nic, trzyma się kurczowo starego porządku. Z kolei arysto-
kracja za podstawowy problem uznaje rozpad tradycyjnych wartości 
i tryumf niskich materialistycznych motywacji, którym mają hołdo-
wać w równym stopniu mieszczanie i robotnicy. Paryż staje się areną 
regularnych starć klasowych, które na dobre kończy dopiero zamach 
stanu i restauracja Cesarstwa w 1851 roku.

Sytuacja gospodarcza poprawia się, gdy w Paryżu zjawia się baron 
Georges Haussmann ze swoim planem przebudowy miasta. Zgoda na 
realizację jego monumentalnych wizji daje robotnikom pracę, a ka-
pitalistom przestrzeń pod inwestycje. Według Harveya to właśnie na 
gigantycznym placu budowy, w który z inicjatywy Haussmanna na 
kilkanaście lat zmieniły się paryskie ulice, udaje się wreszcie wchło-
nąć bezrobotny kapitał. Wiąże się z tym kluczowa innowacja w dzie-
dzinie ekonomii. Otóż paryski boom urbanizacyjny możliwy był 
dzięki „stworzeniu nowych rozwiązań i instytucji finansowych, by 
zorganizować potrzebny do jego sfinansowania kredyt”99 – by wspo-
mnieć tylko Crédit Mobilier braci Pereire, który stanowił prototyp 
późniejszych banków inwestycyjnych i którego historia posłużyła 
Zoli za kanwę jego Pieniądza z 1891 roku. Żywiołowy rozwój kredy-
tu, przesuwając nadprodukcyjny kapitał w przyszłość, sam w sobie 
stanowił oczywiście potencjalne źródło kłopotów. Pomniejsze pani-
ki finansowe wybuchały jeszcze przed 1870 rokiem. Widmo poważ-
niejszego kryzysu na pewien czas oddaliła wojna francusko-pruska 
i reparacje wypłacane przez Francję zwycięskim Niemcom, lecz pro-
blem szybko powrócił. „Czarny piątek” 9 maja 1873 roku i pierw-
szy w historii krach giełdowy zainaugurowały okres dwudziestolet-
niej stagnacji gospodarki europejskiej, nazywany niekiedy „długim 
kryzysem”. W poszukiwaniu rozwiązań Francja oraz inne kraje 

99 Idem, The Right to the City, NLR 53, September/October 2008, s. 30.
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europejskie zwróciły się wówczas na zewnątrz, czego następstwo sta-
nowiła „pierwsza globalizacja” i rozkwit imperializmu.

Zapaść1848 roku uruchomiła zatem całą sekwencję wyda-
rzeń, w wyniku których kapitalizm przeszedł dogłębną meta-
morfozę i wzniósł się na nowy poziom wydajności, przygotowu-
jąc zarazem grunt pod kolejny, zakrojony na jeszcze większą skalę  
kryzys. Dokładnie w ten sam sposób, przy pomocy schematu kryzys- 
-korekta-kryzys, tłumaczy Harvey w swej najbardziej znanej książce 
The Condition of Postmodernity z 1991 roku nadejście ponowocze-
sności. Problemy, tak jak to w takich sytuacjach bywa, narastały przez 
wiele lat, jednak punktem zwrotnym okazało się embargo na eksport 
ropy do krajów zachodnich nałożone przez kraje OPEC w odpowie-
dzi na poparcie udzielone Izraelowi podczas wojny izraelsko-arab-
skiej z 1973 roku. Kryzys naftowy, do którego doszło na skutek em-
barga, dał początek trapiącej gospodarki zachodnie przez kilka lat 
stagflacji. To z kolei wywołało presję na wynalezienie procedur awa-
ryjnych, które pozwoliłyby wrócić Zachodowi na ścieżkę stabilnego 
wzrostu. Pochodzące z czasów Wielkiego Kryzysu rozwiązania key-
nesiańskiej makroekonomii okazały się nieadekwatne. Połączenie 
wysokiej inflacji ze spadającym popytem zwyczajnie nie mieściło się 
w horyzoncie teoretycznym keynesizmu. 

W The Condition of Postmodernity Harvey opisuje tę historię, 
posługując się terminologią zaczerpniętą od francuskich teorety-
ków Szkoły Regulacji – Michela Aglietty, Alaina Lipietza i Roberta 
Boyera. Pojawiające się wraz z rozwojem (czyt. kolejnymi kryzysami) 
kapitalizmu „korekty” czy też „zestawy naprawcze” (fixes), o których 
Harvey pisał dziesięć lat wcześniej, zostają teraz przemianowane na 
„sposoby regulacji” bądź, w nieco bardziej marksistowskim żargo-
nie, „reżimy akumulacji”. Każdy z tych reżimów musi stawić czo-
ło dwóm podstawowym wyzwaniom: po pierwsze, okiełznać anar-
chiczne właściwości rynku, po drugie, zapewnić sobie posłuch siły 
roboczej czy też, w dosadniejszym sformułowaniu, „wyprodukować 
pracownika”. Teoretycy regulacji przekonują bowiem, że niewidzial-
na ręka rynku nigdy nie wystarczała jako mechanizm ustalania cen 
w ramach kapitalistycznej gospodarki. W kapitalizmie zawsze istnia-
ły rozwiązania niwelujące ekonomiczne skutki katastrof naturalnych, 
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a także zapobiegające kumulacji władzy rynkowej w jednych rękach 
tam, gdzie to niepożądane, bądź pozwalające kontrolować monopol 
w dziedzinach, w których wydaje się on nie do uniknięcia (służby 
publiczne, transport itp.). Wbrew pozorom – praca najemna zdą-
żyła nam już przecież całkiem spowszednieć – dużym wyzwaniem 
było też zawsze przekonanie ludzi do regularnej i sumiennej pracy. 
Harvey wylicza: „Edukacja, trening, perswazja, mobilizacja niektó-
rych wspólnotowych sentymentów (etyka zawodowa, lojalność wo-
bec firmy, narodowa lub lokalna duma) i psychologicznych dążeń 
(poszukiwanie tożsamości poprzez pracę, indywidualna inicjatywa, 
solidarność społeczna)”100. Dopiero zbiorczy efekt tych wszystkich 
zabiegów powoduje, że zadowolony niewolnik stawia się punktual-
nie na stanowisku pracy. W tekście z 1967 roku Edward Thompson 
konstatuje gorzko, że robotnicy najpierw zmuszani byli do harówki 
od świtu do nocy przez pracodawców, później stoczyli walkę o dzie-
sięciogodzinny dzień pracy, by wreszcie domagać się uwzględnienia 
nadgodzin przy wypłacie pensji. Czas ma swoje chytre sposoby, aby 
oswoić nas z wymogami rynku pracy101.

Do chwili wybuchu kryzysu naftowego dominował keynesiań-
sko-fordowski reżim akumulacji. O tym, w jaki sposób Henry Ford 
skłonił swoich pracowników do pracy przy taśmie produkcyjnej, już 
wspominaliśmy102. Z kolei w sferze kontroli nad rynkiem obowiązy-
wał konsensus między zorganizowaną siłą roboczą, wielkim kapi-
tałem a państwem narodowym. Przywileje dla górnictwa czy prze-
mysłu ciężkiego szły w parze z dowartościowaniem roli związków 
zawodowych oraz szerokimi prerogatywami państwa, które przy po-
mocy fiskalnej i monetarnej polityki miało kontrolować anarchię 
biznesowych cykli. O podaż wysokiej jakości pieniądza zadbano, 
podpisując porozumienie z Bretton Woods, które uczyniło amery-
kański dolar pieniądzem rezerw światowych, ustalając zarazem jego 
kurs wymiany na złoto na 35 dolarów za uncję. Waluta amerykań-
ska stała się w ten sposób zarówno elastyczna, jak i pewna, łącząc 

100 Idem, The Condition of Postmodernity, s. 123.
101 Zob. E. Thompson, Time, work, discipline and industrial capitalism, „Past and 

Present” 38, 1967, s. 90. 
102 Zob. rozdział 2, przypis 87.
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w sobie zalety pieniądza papierowego i kruszcowego. Uzyskany dzię-
ki tym wszystkim rozwiązaniom długi powojenny boom osiągnął 
bariery własnej ekspansji dopiero pod koniec lat sześćdziesiątych. 
Gorset państwowo-fiskalno-związkowych regulacji okazał się zbyt 
sztywny, aby umożliwić dalszy wzrost kapitalistycznej przedsiębior-
czości. W rezultacie, do rangi haseł dnia awansowały elastyczność 
i deregulacja. Firmy zaczęły ograniczać liczbę stałych pracowników, 
preferując kontrakty krótkoterminowe, dzięki którym można było 
szybko i bezboleśnie „odchudzić” przedsiębiorstwo w razie gorszej 
koniunktury. W miejsce wielkich partii identycznych produktów – 
jak głosi stary dowcip, Forda T można sobie sprawić w dowolnym 
kolorze, pod warunkiem że jest to kolor czarny – pojawiła się bar-
dziej zróżnicowana i zindywidualizowana oferta. Stany Zjednoczone 
zrezygnowały w 1971 roku z parytetu złota. Poczesne miejsce w go-
spodarkach krajów rozwiniętych zajął sektor usług. Skróceniu uległ 
cykl życia towarów. Wiele firm pozbyło się posiadanych wcześniej 
fabryk, zlecając produkcję podwykonawcom poza granicami kraju 
w ramach tzw. outsourcingu – listę pochodzących z tamtego okre-
su „dostosowań strukturalnych” można ciągnąć długo. Ważny jest 
jednak duch całej transformacji: ekspansywny, anarchiczny, chwiej-
ny, egoistyczny, rozczłonkowany. Teoretycy gospodarki piszą w tym 
kontekście o postfordyzmie lub reżimie elastycznej akumulacji. 
Według Harveya tworzą one „warunki społeczne dla płynności i roz-
chwiania tożsamości, które cechują to, co można nazywać ponowo-
czesnością”103.

Czasowo-przestrzenna kompresja

Mniej więcej w tym samym okresie analogiczne zmiany zachodzą 
na obszarze kultury. Dowartościowane zostają fragment, efemerycz-
ność, gra, spekulacja, płynność, różnica, wydarzenie i cała reszta 
cech, które dziś utożsamia się odruchowo z hasłem postmodernizmu, 

103 D. Harvey, Reinventing Geography: an interview with the editors of „New Left Re-
view”, s. 13.
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a które z powodzeniem mogłyby znaleźć się w inwentarzu teorety-
ka postfordyzmu. Tak w sensie czasowym, jak i merytorycznym re-
organizacja kapitalizmu po kryzysie w latach 1973–1975 oraz po-
jawienie się nowej estetycznej wrażliwości idą zatem w parze. To 
zresztą nie jedyny przypadek takiej zbieżności w historii najnow-
szej. Podobnie było ponad wiek wcześniej w ogarniętym kryzysem 
Paryżu. Harvey wylicza: 

Wcześniej istniała wizja urbanistyczna pozwalająca w najlepszym razie 
pomajstrować co nieco przy problemach średniowiecznej infrastruk-
tury; później pojawia się Haussmann, który narzucił miastu nowocze-
sność. Wcześniej byli klasycyści, jak Ingres i David, oraz koloryści, jak 
Delacroix; później pojawił się realizm Courbeta i impresjonizm Ma-
neta. Wcześniej byli romantyczni poeci i prozaicy (Lamartine, Hugo, 
Musset i George Sand); później pojawiła się sprężysta, zwięzła i wy-
cyzelowana proza i poezja Flauberta i Baudelaire’a. Wcześniej istniały 
rozproszone manufaktury zorganizowane na wzór rzemiosła; później 
znaczna ich część ustąpiła miejsca maszynom i nowoczesnemu prze-
mysłowi. Wcześniej były małe sklepiki wzdłuż wąskich, krętych ulic; 
później pojawiły się przepastne domy handlowe, których wnętrza wy-
lewały się na szerokie promenady104.

Harvey nie byłby sobą, gdyby nie odnalazł w tym wszystkim wpły-
wu historyczno-geograficznej czy też czasowo-przestrzennej logiki. 
„Jest […] rzeczą niebezpieczną – opisuje swoją reakcję na dostrze-
żoną w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku »kongenialność« 
kultury i gospodarki – traktować symultaniczność jako przyczyno-
wość, zacząłem więc poszukiwać nici łączącej oba trendy. Ogniwo, 
które w moim odczuciu sprawdzało się najlepiej, łączyło ze sobą 
czas i przestrzeń”105. Po czym precyzuje: „Akumulacja kapitału za-
wsze wiązała się z przyspieszeniem oraz rewolucjami w transporcie 
i komunikacji […], które wywołują efekt redukcji barier przestrzen-
nych”106. Proces ten angielski geograf określa mianem czasowo- 

104 Idem, Paris, Capital of Modernity, New York 2003, s. 2.
105 Idem, Capitalism: The Factory of Fragmentation, s. 123. 
106  Ibidem.
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-przestrzennej kompresji, która prowadzi na ogół do zakrojonego na 
szeroką skalę kryzysu tożsamości (nic dziwnego, skoro tożsamość 
definiuje się najczęściej w kategoriach czasu i przestrzeni, krwi i zie-
mi, Vaterland i Heimat, historii i geografii). Anthony Giddens ma to 
samo na myśli, pisząc w Nowoczesności i tożsamości o mechanizmach 
wykorzeniających, które prowadzą do rozdzielenia czasu i przestrze-
ni w życiu nowoczesnego człowieka. Teraźniejszość coraz częściej 
toczy się w innym miejscu, niż to, w którym osadzone jest w danej 
chwili ludzkie ciało. Traumę własnego wykorzenienia „ja” przepra-
cowuje z kolei w sferze kultury: „[…] estetyczne i kulturowe prakty-
ki wiążą się z konstrukcją przestrzennych przedstawień i wytworów 
z płynnego nurtu ludzkiego doświadczenia”107. W naszym kontek-
ście: tym, co stanowi brakujące ogniwo między ponowoczesnością 
a postmodernizmem, jest zatem rozchwianie tożsamości spowodo-
wane indukowanymi gospodarczo zmianami w postrzeganiu czasu 
i przestrzeni.

W historii kapitalizmu Harvey wyróżnia kilka przełomowych 
momentów, gdy czasoprzestrzeń kapitału ulegała gwałtownej implo-
zji – zwykle w następstwie kryzysu (przez cały czas obowiązuje za-
sada, że „dzieje powstawania i rozwiązywania kapitalistycznych kry-
zysów są […] kluczowe dla zrozumienia naszej historii”), za każdym 
razem w związku z innowacjami w procesie akumulacji. Już samo 
wprowadzenie nowego sposobu produkcji, powstanie kapitalizmu, 
oznaczało konieczność dokonania temporalnej rewolucji. Trwanie 
społeczności rolniczych należało zastąpić czasem pojmowanym 
jako marsz do przodu – zgodnie z rytmem narzucanym codzienno-
ści przez wymogi reprodukującego się „w skali rozszerzonej” kapi-
tału. W 1848 roku ów miarowy ruch do przodu najwyraźniej prze-
stał jednak wystarczać. Wprowadzone w tej sytuacji korekty (kredyt, 
wynalazki, urbanizacja, rynki zagraniczne) przyspieszyły tempo 
akumulacji, zmieniając zarazem nie do poznania świat przeżywa-
ny setek tysięcy ludzi. Stabilne i „zakorzenione” tożsamości zaczę-
ły się w szybkim tempie ulatniać. W dziedzinie estetyki zaowocowa-
ło to nieznanym wcześniej problemem: jak poradzić sobie z faktem, 

107 D. Harvey, The Condition of Postmodernity, s. 327.
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że wydarzenia „gdzieś tam w świecie” wpływają na to, co dzieje się 
teraz i tutaj? Wcześniej przyczyny aktualnych zdarzeń można było 
bez większego trudu przedstawić przy pomocy linearnej narracji. 
Teraz, aby opisać rzeczywistość, potrzebne były formalne ekspery-
menty. Wcześniej dało się „po prostu” namalować świat, ponieważ 
wszystkie jego istotne cechy mieściły się w tym, co dało się zoba-
czyć, wyglądając przez okno na ulicę. Teraz artystów zaczęło dręczyć 
podejrzenie, że ś w i a t  nie ma wiele wspólnego z tym, co możliwe 
do postrzeżenia gołym okiem. Intuicje te osiągnęły dojrzałość w sty-
listyce modernizmu. W okresie międzywojennym świat klasycz-
nych form po prostu się rozsypał. Innowacje techniczne przyspie-
szały proces produkcji (linia montażowa Forda, przekonuje Harvey, 
również dyskontuje potencjał czasowo-przestrzennej logiki; to, co 
odbywało się wcześniej jako kroki w czasie, teraz następuje w róż-
nych punktach przestrzeni)108, a artyści, o ile wzorem futurystów nie 
zanurzyli się z ekstatycznym krzykiem w nowości, popadali w stan 
przedziwnej, choć krążącej wokół podobnych obsesji melancholii. 
Marcel Proust szukał więc utraconego czasu późną nocą w pokoju 
obitym korkiem, Salvador Dali przedstawił trwałość pamięci w po-
staci rozpływających się tarcz zegarowych, a Tomasz Mann uznał, że 
czas istniał jeszcze od biedy przed pierwszą wojną światową w sana-
torium na szczycie góry, ponieważ na „nizinie” otworzyła się już ot-
chłań, wypuszczając na świat istne pandemonium. Postmodernizm, 
co nietrudno dostrzec, idzie tą drogą jeszcze dalej. Stanowi on ostat-
nią póki co odsłonę procesu, na który składają się „następujące po 
sobie fale czasowo-przestrzennej kompresji wywołanej przez wymo-
gi akumulacji kapitału”109. Tak więc gospodarka przyspiesza, świat 
się kurczy, dusza ludzka choruje, a kultura próbuje zdać sprawę 
z rozgrywającego się wokół zamętu: „W postmodernistycznej fikcji 
nieciągła przestrzeń tryumfuje nad spójnością perspektywy i narra-
cją dokładnie w taki sam sposób, w jaki importowane piwa współ-
istnieją z lokalnymi piwami, lokalne zatrudnienie załamuje się pod 

108 Zob. idem, The Condition of Postmodernity, s. 265–266.
109 Ibidem, s. 306.
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ciężarem zagranicznej konkurencji, a różnorakie przestrzenie świata 
montuje się codziennie w kolaż obrazów na ekranie telewizora”110.

Pojęcia czasowo-przestrzennej kompresji nie można uznać za 
szczególnie nowatorskie. Historia marksizmu widziała też oryginal-
niejsze próby godzenia ze sobą bazy i nadbudowy. W kontekście po-
nowoczesności ma ono jednak niewątpliwą zaletę. Pozwala miano-
wicie w przekonujący sposób, nie rezygnując z założeń klasycznego 
marksizmu, wyjaśnić, skąd wzięła się w naukach społecznych karie-
ra takich pojęć, jak społeczeństwo spektaklu, społeczeństwo kon-
sumpcyjne czy też, w najmniej powściągliwym wydaniu, kultura ob-
razu. W nieco enigmatyczny sposób pisał już o tym w roku 1967 
Guy Debord: „Spektakl jest kapitałem o takim stopniu akumulacji, 
że staje się obrazem”111. Cóż to znaczy? Harvey swoim zwyczajem 
nie zamierza wikłać się w metafizykę: kompresując swoją czasoprze-
strzeń, kapitalizm dochodzi w końcu do punktu, w którym zaczyna 
mu zawadzać inercyjność samej materii (co tylko dowodzi, po raz 
kolejny, że właściwym motorem kapitalizmu nie jest żadna materia, 
tylko szalone i pragnące napawać się samym sobą pragnienie, które 
może, lecz nie musi znajdywać sprzymierzeńca w świecie fizycznych 
obiektów). Trzeba sprzedać wyprodukowane towary, ale ile można 
mieć par butów? Piwnice, strychy i garaże stoją od dawna zapchane, 
a produkcja wciąż rośnie. Co wtedy? Trzeba odkręcić kapitalistycz-
ny akcelerator do końca, sprawiając, że kontury towarów zaczną zo-
stawiać za sobą wielobarwną smugę, by w końcu całkiem się ulotnić, 
zmieniając rynkowe przedmioty w migotliwy obraz. Harvey pisze: 
należy zwiększyć podaż koncertów, spektakli, rozrywek, wszelkiej 
maści jednorazowych wydarzeń (za wszystko to trzeba płacić, zni-
ka więc pieniądz, kapitał, a utrudniającej akumulację, bo zajmującej 
przestrzeń materii nie przybywa), a także uruchomić przemysł re-
klamowy, który z twardej materialności rynkowych towarów uczyni 
znak lub obraz (posiadając sto par butów i traktując je jako przedmiot 
użytkowy, dosyć szybko dostrzeże się bezsens dokonanych zakupów; 

110 Ibidem, s. 302.
111 G. Debord, Społeczeństwo spektaklu. Rozważania o społeczeństwie spektaklu, 

przeł. M. Kwaterko, Warszawa 2006, s. 20.
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zawartości swojej garderoby można jednak bronić, traktując te buty 
jako znak: „Oczywiście że nie zdążę ich wszystkich znosić, ale być 
może trafi się w moim życiu dzień, gdy skóra węża adekwatnie pod-
kreśli mój drapieżny nastrój”). Baudrillard, jak wiadomo, apelował 
nawet na początku lat siedemdziesiątych, aby Marksa, z jego katego-
riami wartości użytkowej i wymiennej, zostawić wreszcie w spokoju, 
ponieważ w społeczeństwie konsumpcyjnym rynkiem rządzi wartość 
znakowa, która unieważnia „ustalenia” marksistowskiej ekonomii.

Harvey sądzi jednak, że u źródeł wartości znakowej, której ist-
nieniu nie zamierza bynajmniej przeczyć, znajduje się ciągle ten 
sam, dobrze znany imperatyw. Akumulację trzeba przyspieszać. 
Tymczasem czas obrotu w przypadku konsumpcji obrazu może być 
zbliżony do mrugnięcia okiem, niedoścignionego ideału kapitali-
stycznej gospodarki112. Trzeba sobie bowiem zadać pytanie, kiedy 
naprawdę kupujemy jakiś towar? Czy aby na pewno wtedy, gdy uisz-
czamy za niego stosowną opłatę, a przedmiot trafia do naszej ręki? 
A może już w momencie, gdy jego obraz zostaje, na przykład za spra-
wą telewizyjnego spotu, na trwałe „odciśnięty” w naszych głowach? 
W takim wypadku sam akt kupna jest już tylko formalnością, ze-
wnętrznym przejawem czegoś, co w istocie wydarzyło się znacznie 
wcześniej. Więcej: z punktu widzenia potrzeb kapitału jako całości 
(a nie tylko poszczególnych firm) faktyczny zakup nie musi w ogó-
le nastąpić! Skoro istotą kapitalizmu nie jest produkcja material-
nych obiektów, ale tworzenie sztafażu dla irracjonalnej i reproduku-
jącej się bez końca woli, to w akcie konsumpcji musimy kupić przede 
wszystkim tę wolę, przyjąć ukrytą w każdym towarze (towarze jako 
takim) propozycję określonego sensu życia. Do tego wystarczy zaś 
głód rozbudzony przez obraz. Chrześcijaństwo poucza, że w pierw-
szej kolejności grzeszy się myślą. Pozwalając, aby obraz wytworzył 
w nas niepokój, upadamy więc po raz pierwszy, reszta jest tylko lo-
gicznym następstwem. Brzmi to może dziwacznie, ale kupujemy dziś 
znacznie częściej, niż nam się wydaje, znacznie częściej, niż pozwa-
lają na to materialne ramy ludzkiego życia. W ponowoczesności to-
war posiada strukturę obrazu – nie jest już materią, z jej frustrującą 

112 Zob. D. Harvey, The Condition of Postmodernity, s. 288.
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ociężałością, ale nie można mu również zarzucić ulotności i dowol-
ności zapachu czy nawet słowa (w sądzie zdjęcie jest dowodem, sło-
wo wikła się od razu w grę, negocjacje, nie ma w nim właściwej obra-
zom apodyktycznej dosadności)113. Obraz, znajdując się w pół drogi 
między materią i duchem, odpowiada naturze samego kapitalizmu, 
która w istocie jest wprawdzie na wskroś idealna, ale w praktyce za-
wsze musi sobie znaleźć jakieś materialne medium. Przekształcając 
towar w obraz, kapitalizm nie tyle więc przekracza swoje materialne 
czy jakiekolwiek inne ograniczenia, co nabywa zewnętrzną postać, 
która jest najbliższa jego wewnętrznej istocie.

Gdy akumulacja przyśpiesza, a kapitał staje się obrazem, cała 
materialna rzeczywistość zyskuje coś na kształt widmowej aury. 
Pojęcie czasowo-przestrzennej kompresji być może w tym sensie jest 
zatem nieadekwatne, że w warstwie metaforycznej sugeruje jakąś 
presję, ścisk czy redukcję do twardej istoty. Tymczasem proces cza-
sowo-przestrzennej kompresji należałoby porównać raczej do całko-
witej likwidacji ziemskiej atmosfery, w wyniku czego wszystkie, na-
wet nieposiadające z rynkiem nic wspólnego przedmioty zaczynają 
nagle gubić kontury, ulatniać się z własnych wnętrz i ustalać w fan-
tasmagoryczny obraz. Stół z rozwarstwiającej się sklejki, który dwa-
dzieścia lat temu był tylko stołem z rozwarstwiającej się sklejki (kto 
tylko mógł, pozbywał się tandety), teraz „przenosi w klimat minio-
nej epoki” niczym najbardziej fantastyczny wehikuł. Derrida pisze 
w Spectres de Marx: „Spektakl jest materialną rekonstrukcją iluzji re-
ligijnej. Technika spektakularności nie zdołała rozwiać religijnego 
obłoku, w którym ludzie ulokowali swoje oderwane od nich samych 
możliwości: związała je tylko na nowo z ziemską bazą. W ten spo-
sób najbardziej ziemskie życie stało się nieprzejrzyste i duszne. Nie 
odsyła już ku niebu, ale gości u siebie swe własne wykluczenie, swój 

113 „Podobnej pewności, co zdjęcie, nie może dać żaden pisany tekst. To nieszczę-
ście (a może i rozkosz) języka, że nigdy nie może o sobie poświadczyć […]. 
Lub mówiąc pozytywnie: język jest – ze swej natury – tworem sztucznym. Żeby 
próbować uczynić język niesztucznym, należy mieć do rozporządzenia ogrom-
ną skalę środków: przywołuje się logikę lub, z jej braku, przysięgę” (R. Barthes, 
Światło obrazu, przeł. J. Trznadel, Warszawa 1996, s. 145).
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oszukańczy raj”114. Innymi słowy, wynikające z reguł akumulacji 
przyśpieszenie spowodowało „usubtelnienie” materii. Towar skła-
dający się w całości z pierwiastków znanych z tablicy Mendelejewa 
stawiałby zbyt namacalny opór, krępowałby ruch pragnienia. 
Dlatego dziś każdy przedmiot, zgodnie z regułą precesji symulakrów 
Baudrillarda, zapośredniczony jest w ludzkim doświadczeniu przez 
swój wyidealizowany, hiperrealny obraz: towar ma strukturę obrazu, 
tym, co kupujemy i posiadamy są obrazy, które mimo swej konkret-
ności nie mają materii, a zatem można być względnie spokojnym 
o wyporność nasyconej nimi przestrzeni.

W życiu codziennym wszystko to przyjmuje postać radykal-
nej jego estetyzacji (ta nie bierze się znikąd: Harvey pisze o prze-
myśle specjalizującym się „w przyspieszaniu czasu obrotu poprzez 
produkcję i marketing obrazów”, przytaczając dane dotyczące ilo-
ści produkowanych w ciągu dekady dzieł sztuki w późnodziewięt-
nastowiecznym Paryżu – 200 tysięcy – oraz w Nowym Jorku pod 
koniec dwudziestego wieku – 15 milionów)115, która wypiera zara-
zem z naszego życia uzasadnienia o charakterze etycznym. Do tego 
wątku wracam w rozdziale o Žižku. Tu zasygnalizujmy tylko tyle, 
że zdaniem brytyjskiego geografa skłonność do postrzegania świa-
ta w kategoriach estetycznych wzrasta w czasach niepewności116. 
Świat jest niezrozumiały, duszny i nieprzejrzysty – ale za to jak eg-
zotyczny i uwodzicielsko piękny! Obraz wypiera etykę, ponieważ za-
stępuje narrację; w świecie, o którym nikt nie potrafi opowiedzieć, 
strumień pozbawionych głębi obrazów dostarcza namiastki sensu – 
jak w przypadku turysty idącego na wycieczkę do wielkiego mia-
sta i zapominającego wziąć ze sobą przewodnika. Fredric Jameson, 
bohater następnego rozdziału, mówi nawet o „mitycznej” procedu-
rze postmodernistycznej kinematografii, polegającej na „podstawie-
niu [pięknego] obrazu w miejsce inaczej nierozwiązywalnej sprzecz-
ności narracyjnej”117. Brylują w tym zwłaszcza wytwory czegoś, co 

114 J. Derrida, Specters of Marx, transl. by P. Kamuf, New York 1994, s. 15–16.
115 D. Harvey, The Condition of Postmodernity, s. 290.
116 Zob. ibidem, s. 327.
117 F. Jameson, Transformations of the Image in Postmodernity, w: idem, The Cultu-

ral Turn, London–New York 1998, s. 127.
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nazywa on „nowym estetycyzmem” – dzieła, które przed wszystkim 
innym starają się być „piękne” (słowo to w rozmowach o kinie istot-
nie funkcjonuje niemal jak nazwa odrębnego gatunku). Jameson wy-
mienia w tym kontekście Trzy kolory oraz Podwójne życie Weroniki 
Krzysztofa Kieślowskiego. Nowy estetycyzm sprawia, że nawet ob-
razy, które, jak opisywany przez Amerykanina Tous les matines du 
monde Alaina Corneau, podejmują tematykę etyczną, robią to jego 
zdaniem w taki sposób, że wartość wyrzeczenia w nieokreślony spo-
sób nam umyka. Efektowny obraz zagarnia i „wypłukuje” opowieść. 
Oto, co potrafi postmodernizm: oglądając film o samotnym wirtu-
ozie, widz nie wychodzi z kina z przekonaniem o sensowności wy-
siłku przebudowy własnego charakteru, ale z ochotą, by umeblować 
pokój w stylu purytańskiego minimalizmu.

Rozbita całość

Po 1973 roku, twierdzi Harvey, „estetyka zatryumfowała nad ety-
ką jako podstawowy obiekt społecznej i intelektualnej troski, obra-
zy zdominowały narrację, efemeryczność i fragmentacja przeważy-
ły nad wiecznym prawdami i spójną polityką, zaś analizy przesunęły 
się ze sfery materialnych i polityczno-gospodarczych fundamentów 
ku opisom autonomicznych kulturowych i politycznych praktyk”118. 
Zmiany, które wiąże się z hasłem postmodernizmu, nie są jednak 
tak jednoznaczne, jak zwykło się sądzić. Teza o radykalnym pomie-
szaniu postmodernistycznych języków stanowi w najlepszym razie 
połowę prawdy – a i to przypuszczalnie tę mniejszą. Harvey po raz 
pierwszy wpada na trop pęknięcia dzielącego postmodernistyczny 
dyskurs od związanej z nim społecznej praktyki, badając losy powo-
jennej architektury. To właśnie w dziedzinie estetyki odnajduje on 
teoretyczny klucz, który wykorzysta później do analizy zjawisk spo-
łeczno-gospodarczych. Zacznijmy jednak od stereotypu. Historia, 
którą na ogół opowiada się w kontekście współczesnej architek-
tury, zrekonstruowana przez Harveya w jednym z rozdziałów The 

118 D. Harvey, The Condition of Postmodernity, s. 328.
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Condition of Postmodernity, u większości autorów przybiera postać 
przypowieści o trudnym dojrzewaniu do wolnorynkowej mądrości. 
Wygląda ona w pewnym przerysowaniu następująco.

1. W okresie międzywojennym powstaje Międzynarodowy 
Kongres Architektury Nowoczesnej (CIAM, Congrès International 
d’Architecture Moderne), organizacja stawiająca sobie za cel rozwój 
i krzewienie architektury modernizmu. W 1933 roku, na motorow-
cu Patrice II płynącym z Aten do Marsylii – mając gębę pełną so-
cjalistycznych frazesów, moderniści prywatnie uwielbiali pławić się 
w luksusie – zostaje spisana niesławna Karta Ateńska, która w 111(!) 
punktach określała zasady nowego stylu. Skażone bakcylem utopii 
projekty modernistów nigdy nie podobały się zwykłym ludziom, 
gwałcąc właściwy im zdrowy rozsądek. Gdy Le Corbusier, szalony 
guru całego ruchu, zaprojektował domy dla robotników we francu-
skim Pessac, wtopione w zieleń i poskładane z powtarzalnych seg-
mentów, ich mieszkańcy potraktowali jego „wieczny” standard ze 
stosowną dezynwolturą: zamurowując okna, obudowując trasy, 
dzieląc pokoje, przemalowując śnieżnobiałe tynki na przyjemniej-
sze dla oka kolory. Podobne, powtarzające się cyklicznie niepowo-
dzenia sprawiały, że jeszcze przed 1939 rokiem ruch nowoczesny 
wyraźnie stracił początkowy impet. W nazistowskich Niemczech 
i w stalinowskim Związku Radzieckim modernizm zdelegalizowa-
no zresztą tout court jako przejaw sztuki zdegenerowanej i sprzecz-
nej ze zdrowym duchem, odpowiednio, wielkiej rasy oraz wiodącego 
ustroju. Niestety, styl nowoczesny zdołał wrócić do łask po wojnie. 
Seryjna i zestandaryzowana, a przynajmniej sprawiająca takie wra-
żenie, architektura nowoczesna zdawała się skrojona w sam raz na 
miarę powojennych zniszczeń. Wiele miast odbudowano wpraw-
dzie w starym stylu i na starej siatce ulic, korzystając z zachowane-
go uzbrojenia terenu, ale pech chciał, że w stosunku do dawnego bu-
downictwa modernizm miał dwie zalety. Po pierwsze, był tani, a po 
drugie, wierzono, że jego recepty pozwolą (znów: niewielkim kosz-
tem) rozwiązać palące problemy społeczne. Te same powody zdecy-
dowały zresztą o przyjęciu modernizmu przez kraje Drugiego Świata 
po krótkiej przygodzie z drogą estetyką socrealizmu. Nawet w od-
pornych na utopijne ekscesy Stanach Zjednoczonych, gdzie jeszcze 
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na początku lat sześćdziesiątych silną pozycję miała „oficjalna archi-
tektura amerykańskich korporacji i władz, której podobieństwo – pisał 
teoretyk architektury Charles Jencks w 1973 roku – do faszystow-
skiej architektury lat trzydziestych jest, niestety, aż nazbyt wyraź-
ne”119, modernizm zdołał po wojnie zdobyć kilka ważnych przyczół-
ków. Użytkownicy amerykańskiej wersji języka angielskiego do dziś 
mówią o lokatorach wielkomiejskich osiedli komunalnych, że ci za-
mieszkują projects. Słowo, któremu najbliżej do polskiego „blokowi-
ska” i które oznacza miejsce, gdzie w ponurej scenerii domów z beto-
nowych klocków tłoczą się ludzie mający problemy z zapewnieniem 
sobie dachu nad głową.

2. Z biegiem czasu tanie budownictwo seryjne, z którego sły-
nął modernizm, spotykało się z coraz ostrzejszą krytyką. W 1961 
roku Jane Jacobs opublikowała książkę The Death and Life of Great 
American Cities, w której gwałtownie zaatakowała powojenną urba-
nistykę. Jacobs dowodziła, że urbanistyka tego okresu zniszczyła or-
ganiczne wspólnoty, stanowiące niegdyś chlubę i tworzące autentycz-
ną tkankę amerykańskiego społeczeństwa. W miejsce pulsującego 
chaosu, charakterystycznego między innymi dla nowojorskiej dziel-
nicy Greenwich Village, której mieszkanką była Jacobs, powsta-
ły wyspecjalizowane funkcjonalnie strefy, w których ludzie zamiast 
spotykać się, mogli co najwyżej się mijać, a ciepło wspólnoty zostało 
zastąpione przez higieniczny profesjonalizm „niby-spotkań”120. Do 
podobnych wniosków doszedł matematyk Christopher Alexander 
w nie mniej słynnym, choć słabiej znanym szerokiej publiczności ar-
tykule A City is not a Tree, opublikowanym po raz pierwszy w 1965 
roku w piśmie „Architectural Forum”: 

Chcę nazywać te miasta, które powstawały mniej lub bardziej sponta-
nicznie przez wiele, wiele lat m i a s t a m i  n a t u r a l n y m i. Będę rów-
nież nazywał te miasta i części miast, które zostały celowo stworzone 
przez designerów i planistów miastami sztucznymi. Siena, Liverpool, 

119 C. Jencks, Ruch nowoczesny w architekturze, przeł. A. Morawińska i H. Pawli-
kowska, Warszawa 1973, s. 209.

120 Zob. m.in. J. Jacobs, The Death and Life of Great American Cities, New York 
1992, s. 69–71, 136–138.
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Kyoto, Manhattan są przykładami miast naturalnych. Levittown, Chan-
digarh i Nowe Miasta Brytyjskie są przykładami miast sztucznych. Co-
raz powszechniej przyznaje się dziś, że w miastach sztucznych nie-
obecny jest jakiś kluczowy składnik. W porównaniu ze starożytnymi 
miastami, które obrosły patyną życia, nasze nowoczesne próby stwo-
rzenia miast w sztuczny sposób są, z ludzkiego punktu widzenia, cał-
kowitym niepowodzeniem121.

Pod koniec lat sześćdziesiątych opozycja naturalnego i sztuczne-
go rozwoju miast stała się dla architektów czymś na kształt zawo-
dowej ortodoksji. Sprowokowało to część z nich do poszukiwania 
rozwiązań wykraczających poza nostalgię za „duchem Middletown” 
i solidarnością małomiasteczkowej community. Najbardziej zna-
nym z tych twórców był z pewnością Robert Venturi. W wydanej 
w 1966 (napisanej w większości w 1962) roku książce Complexity 
and Contradiction in Architecture, opowiada się on jeszcze za ideą 
„trudnego porządku”. Złożoność i sprzeczność nie powinny być usu-
wane z pracy architekta, w pogoni za purystycznymi wizjami moder-
nizmu, ale świadomie wplatane w projektowane konstrukcje, dając 
w rezultacie efekt pełnej napięć całości: „Jestem bardziej za bogac-
twem znaczeń niż za ich jasnością; jestem zarówno za ukrytą funk-
cją, jak i za jawną funkcją. Wolę »to i tamto« od »tego lub tamtego«, 
czerń i biel, i czasem szarość, wobec czerni lub bieli”122. Swoją pro-
pozycję Venturi nazywa „łagodnym manifestem”123, co znakomicie 
oddaje jej zasadniczą intencję. Nie chodzi bowiem o „wyzwoloną” 
czy po prostu nieodpowiedzialną grę architektonicznych skojarzeń 
i znaczeń. Manifest jest łagodny, ale to wciąż manifest, a więc spójna 
i ukierunkowana propozycja, tyle że pozbawiona teraz jednowymia-
rowości i dogmatyzmu programowych odezw modernistów: „Lubię 
złożoność i sprzeczność w architekturze. Nie lubię niespójności i do-
wolności niekompetentnej architektury, ani błyskotliwych zawiłostek 
malowniczości lub ekspresjonizmu. Zamiast nich, mówię o złożonej 

121 C. Alexander, A City is not a Tree, „Architectural Forum”, Vol. 122, No. 1, April 
1965, s. 58.

122 R. Venturi, Complexity and Contradiction in Architecture, New York 1966, s. 23.
123 Ibidem, s. 22.
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i sprzecznej architekturze opartej o wieloznaczność doświadczenia 
nowoczesności”124. Zaś w rozdziale pod tytułem Zobowiązanie wo-
bec trudnej całości Venturi dodaje: „Architektura złożoności i ako-
modacji nie porzuca całości. W rzeczywistości, mówiłem o szcze-
gólnym zobowiązaniu wobec całości, ponieważ całość jest trudna 
do uzyskania. I podkreślałem cel jedności raczej niż uproszczenia 
w sztuce, »której… prawda [tkwi] w jej totalności« […]. To trud-
na jedność poprzez inkluzję raczej niż prosta jedność poprzez eks-
kluzję”125.

3. W późniejszym o sześć lat manifeście Learning from Las Vegas, 
napisanym razem ze Stevenem Izenourem i żoną Denise Scott Brown, 
ton wypowiedzi ulega zmianie. Venturi idzie na całość. Wzorem dla 
współczesnej architektury powinna być główna ulica w Las Vegas 
oraz liczące siedemnaście tysięcy domostw suburbia Levittown (od 
nazwiska planisty Billa Levitta) w pobliżu Filadelfii. Notabene tego 
samego Levittown, którego przestrzeń uznał kilka lat wcześniej za 
sztuczną i odczłowieczoną Alexander. Dopiero taka architektura, 
zrozumiała dla ludzi, chętnie przez nich zamieszkiwana, jest właści-
wym wzorem przyszłości, a zarazem odtrutką na purystyczne ideały 
modernizmu. Venturi całkiem wprost, choć z przymrużonym iro-
nicznie okiem, jak na postmodernistycznego neofitę przystało, za-
leca architekturze powrót do komercyjnej tandety i eklektyzmu, ze 
względu na ich zdolność do przekazywania zrozumiałych społecz-
nie znaczeń. Ucząc się od Las Vegas, architekci powinni więc odrzu-
cić skompromitowane slogany mistrzów nowoczesności. „Mniej to 
nuda” (Less is a bore), przekonuje Venturi, odwracając słynną mantrę 
Miesa van der Rohe (Less is more). Ideałem budynku ma być teraz 
„zdobiona szopa” (decorated shed), której bezpośrednim prototypem 
jest „współczesna przydrożna architektura komercyjna – konstruk-
cja za dziesięć tysięcy dolarów z szyldem za sto tysięcy”126. Zatem nic 
bardziej obcego nowej wrażliwości niż stwierdzenie Adolfa Loosa, 
przyjaciela i konsultanta Wittgensteina podczas budowy słynnego 

124 Ibidem.
125 Ibidem, s. 89.
126 R. Venturi, The Duck and the Decorated Shed, w: T. Docherty (ed.) Postmodern-

ism. A Reader, New York 1987, s. 300. 



133DAVID HARVEY:  OD KRYZYSU D O PONOWO CZESNOŚCI

wiedeńskiego domu dla siostry, że „ornament to zmarnowana ener-
gia”. Od teraz, parafrazując znaną amerykańską mantrę dotyczą-
cą zwycięstwa, ornament to już nie wszystko, to jedyne co się liczy. 
Zarys swojego (anty)programu Venturi przedstawia w formie opo-
zycji między miejskim chaosem a modernistycznymi „megastruk-
turami”, opowiadając się zdecydowanie za tym pierwszym. Tak więc 
po długiej nocy modernizmu do światowej architektury powraca 
różnorodność i życie. Nowa wrażliwość wkrótce otrzymuje odręb-
ną nazwę. Wydana w 1977 roku Architektura postmodernistyczna 
Charlesa Jencksa dokonuje obszernego przeglądu najnowszych re-
alizacji architektonicznych, umieszczając je pod wspólnym szyldem 
postmodernizmu.

Tyle tytułem wprowadzenia. Tło historyczne służy bowiem 
Harveyowi głównie do tego, aby opowiedzieć tę samą historię jesz-
cze raz, wykorzystując kategorię dystynkcji Pierre’a Bourdieu. Z tej 
perspektywy modernizm stanowi czynnik, który na wiele lat za-
blokował „mechanizm różnicujący” zachodniego społeczeństwa. 
Powojenny Zachód, twierdzi Harvey, pozostawał w istocie „klaso-
wym społeczeństwem kapitalistycznym”, tymczasem ruch nowocze-
sny nałożył nań estetykę egalitaryzmu i wymuszonej demokratyzacji. 
Wywołało to „klimat wypartego popytu, jeśli nie wypartego pragnie-
nia (którego część została wyrażona w ruchach kulturowych końca 
lat sześćdziesiątych)”127. Właśnie to pragnienie, gdy wreszcie wywal-
czyło sobie prawo głosu, zmusiło architektów do tworzenia bardziej 
zróżnicowanych i kompleksowych projektów. Harvey podkreśla, 
że w niektórych przypadkach, jak u Venturiego, nowo odnaleziona 
swoboda wywołała iście bulimiczną reakcję („Disneyland jest bliż-
szy temu, co chcą ludzie, niż wszystko, co kiedykolwiek zdołali im 
dać architekci”128 – twierdził Venturi w 1972 roku w wywiadzie dla 
„New York Timesa”), ale sama opowieść o zahamowanej dystynkcji 
mieści się jeszcze z powodzeniem w ramach konwencjonalnej nar-
racji o końcu modernizmu. O ile jej prawicowe warianty urywają się 
jednak z chwilą, gdy ten czy inny autor z satysfakcją obwieszcza 

127 D. Harvey, The Condition of Postmodernity, s. 77.
128 Cyt. za: ibidem, s. 60.
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uzyskanie przez zachodnich architektów zawodowej „dojrzałości” 
i porzucenie przez nich „mrzonek” Wielkich Projektów, Harvey su-
geruje, że w całej tej historii najciekawszy i najistotniejszy jest ciąg 
dalszy, póki co (mowa o 1991 roku) tkwiący jeszcze jedną nogą 
w stadium potencjalności: 

[…] jest prawdopodobne, że strefowanie planu zastąpione zostanie wy-
tworzonym przez rynek strefowaniem zdolności płatniczej […]. Na 
krótką metę, przejście od planowych do rynkowych mechanizmów 
może czasowo wymieszać sposoby użytkowania przestrzeni w ciekawe 
konfiguracje, ale szybkość gentryfikacji oraz monotonia uzyskiwanych 
rezultatów sugerują, że w wielu przypadkach krótka meta znajduje się 
naprawdę blisko […]. Ta rynkowa i oparta o zasady renty gruntowej 
alokacja już zorganizowała wiele krajobrazów miejskich wedle nowych 
wzorów konformizmu129. 

Dziś widać to zresztą znacznie lepiej niż kilkanaście lat temu. 
Wystarczy pomyśleć o centrach biznesowo-administracyjnych wiel-
kich miast, gdzie wynikający z wysokich cen gruntu monumentalizm 
tworzy coś, co luksemburski architekt Léon Krier określa mianem 
wertykalnego przerostu (vertical sprawl), albo o kondominiach bądź 
grodzonych osiedlach, gdzie spontaniczna gra rynkowych sił daje 
w efekcie przestrzeń monotonną i przewidywalną, w której struk-
tura społeczna reprezentowana jest w równie szczątkowym zakre-
sie co inwencja architektoniczna. Krótko mówiąc, postmodernizm, 
który w warstwie autodeklaracji głosił wyzwolenie ludzkiej ekspresji 
spod ciężaru totalnej estetyki modernizmu, szybko sam konstruuje 
własną i tylko na powierzchni czy też, w najlepszym razie, na krótką 
metę bardziej zróżnicowaną całość.

Wiąże się z tym pewien paradoks, który długo wymykał się 
teoretycznemu rozpoznaniu, myląc wielu autorów co do faktycz-
nej kondycji ponowoczesności. Pod koniec lat siedemdziesiątych 
Charles Jencks mógł bowiem pisać z wyraźnym entuzjazmem: 
„Modelowanie komputerowe, automatyzacja produkcji i zaawan-
sowane techniki badania rynku i prognozowania pozwalają nam 

129 Ibidem, s. 77.
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dzisiaj masowo wytwarzać różne style i produkty noszące niemal ce-
chy osobowości twórcy. Rezultaty są bliższe dziewiętnastowieczne-
mu rzemiosłu niż surowej dyscyplinie superbloków 1984”130. Cóż to 
jednak znaczy, że wytwarzamy masowo zindywidualizowane pro-
dukty? Czy w ostatecznym rachunku nie prowadzi to do sytuacji, 
gdy „toż-samo”, a więc zglajszachtowany standard ma tym większą 
szansę przetrwać, ponieważ z lokalnej, subiektywnej perspektywy 
wygląda on na unikat? Wydaje się, że to właśnie ta pozorna – choć 
w porównaniu z projektami modernistów faktycznie zapierająca dech 
w piersi – różnorodność odpowiada za entuzjazm, z jakim przywi-
tano pojawienie się nowej wrażliwości131. Powiedzmy to tak: w post-
modernizmie orgia na poziomie ontycznym idzie w parze z ontolo-
giczną oziębłością, czego ślady można odnaleźć zarówno w sferze 
indywidualnej psychologii, jak i przyglądając się cechom opcji poli-
tycznych, które uznaje się obecnie za odpowiednie, aby objąć je ho-
norowym patronatem demokratycznej procedury.

Wyraźne uchwycenie tej prawidłowości ukierunkowuje analizę 
Harveya, gdy z obszaru estetyki (co prawda wyjątkowo uwrażliwio-
nej na socjologiczny konkret) powraca on do opisu zjawisk stricte 
gospodarczych. Wielość form maskuje istnienie dominującego po-
rządku. Sfera deklaracji, a być może również rzeczywistych intencji, 
krótko mówiąc: sfera ideologicznej nadbudowy, zniekształca obraz 
znajdującej się u jej podstaw społecznej praktyki. W dziedzinie go-
spodarki przyjmuje to postać tezy, w myśl której hasła elastyczności 
i deregulacji – filozoficznie nawiązujące do pojęcia wolności – skry-
wają proces, który w istocie zmierza do odtworzenia jednowymiaro-
wej logiki kapitalistycznej akumulacji w warunkach ukształtowanych 

130 C. Jencks, Architektura postmodernistyczna, s. 5.
131 U Lyotarda wszystko to jest o tyle niejednoznaczne, że w Komentarzu na te-

mat oporu (w: Postmodernizm dla dzieci. Korespondencja 1982–1985, przeł.  
J. Migasiński, Warszawa 1998, s. 121) pisze on między innymi o tym, że należy 
„ratować […] chwilę wbrew innowacjom, które są tylko innym trybem wystę-
powania tego, co już zostało powiedziane”. Pojęcie paralogii, które miałoby zda-
niem Lyotarda uprawomocniać ponowoczesną wiedzę – o czym wspominałem 
we wstępie – lokuje się jednak niebezpiecznie blisko tejże krytykowanej przez 
Lyotarda w Komentarzu rynkowo-technicznej innowacji.
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przez kryzys gospodarczy lat siedemdziesiątych. Już w 1991 roku ist-
niało sporo dowodów na poparcie tej tezy. Utrata przywilejów przez 
białych mężczyzn, którzy dominowali w strukturze zatrudnienia 
fordowskich przedsiębiorstw, oznaczała wprawdzie relatywne do-
wartościowanie pracowników z innych branż, lecz nie spowodowa-
ła ogólnej poprawy położenia ludzi pracy. (O ile wykluczy się zaspo-
kojony resentyment, nie sposób wykazać, że pielęgniarki odniosły 
jakąkolwiek korzyść wskutek społecznej detronizacji stoczniowców 
bądź górników). Szybko okazało się również, że słowo „elastyczny”, 
które początkowo zdawało się zawierać emancypacyjny potencjał, 
trzeba rozumieć raczej w znaczeniu traktowanej już dziś z ironią za-
wodowej „dyspozycyjności”, zaś ceną za większą wolność na rynku 
pracy jest postępująca utrata poczucia bezpieczeństwa. I to nie tyl-
ko w tej względnie łagodnej postaci, jaką był demontaż zachodniego 
państwa opiekuńczego, oznaczający redukcję uprawnień socjalnych 
dla większości grup zawodowych w rejonie północnego Atlantyku. 
Elastyczna akumulacja od początku wiązała się bowiem z „odrodze-
niem »sweatshopów« i podobnych form produkcji w miastach ta-
kich, jak Nowy Jork, Los Angeles, Paryż czy Londyn”132. Skąd jednak 
w takim razie popularność „ortodoksyjnej rynkowo” polityki, której 
ikonami mieli wkrótce stać się Ronald Reagan i Margaret Thatcher? 
W Nowym Jorku kwitną sweatshopy, rosną społeczne koszty funk-
cjonowania gospodarki, więc jakim cudem obywatele masowo do-
magają się od rządu kontynuacji rozpoczętych reform? Tu przydaje się 
znajomość geografii: „To odrodzenie – uzupełnia Harvey – idzie 
w parze z uzyskaną przez wielonarodowy kapitał zdolnością prze-
noszenia fordowskich systemów produkcji masowej za granicę i wy-
korzystywania w nowym miejscu, w warunkach skrajnie niskich 
wynagrodzeń i bez oglądania się na bezpieczeństwo pracy, podat-
nej na wszelkie nadużycia kobiecej siły roboczej”133. Innymi słowy, 
we wspaniałe panaceum miękkich postfordowskich strategii można 
było uwierzyć na Zachodzie dlatego, że najbardziej drastyczne kosz-
ty ich implementacji udało się wyeksportować na zewnątrz.

132  D. Harvey, The Condition of Postmodernity, s. 152.
133 Ibidem.
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Ta sama krótkowzroczność i te same złudzenia przyświecają 
zresztą do tej pory różnym analizom społeczeństwa informacyjnego, 
postindustrialnego czy też gospodarki opartej na wiedzy. Czytając 
autorów wychwalających zalety „kapitalizmu kognitywnego”, w któ-
rym wartość dodatkowa ma stanowić jakoby wyłączny produkt ak-
tywności intelektualnej, można odnieść wrażenie, że układy scalone 
i cała reszta potrzebnej „teleinformatykom” infrastruktury powstaje 
mocą jakiejś cudownej parapsychologicznej indukcji. Tyle że nieza-
leżnie od tego, jak intensywnie zechce się o tym pomyśleć, jest rzeczą 
wysoce wątpliwą, aby na czyimś biurku pojawił się z tego powodu 
nowy komputer. Wbrew temu, co zdają się sądzić niektórzy specja-
liści od reklamy, McIntoshe nie rosną na drzewach, a nawet gdyby 
tak było, wciąż musieliby istnieć ludzie, którzy je stamtąd zerwą, za-
pakują i przetransportują we wskazane lokalizacje. Mając to wszyst-
ko na uwadze, Harvey dochodzi ostatecznie do wniosku, że slogan 
elastycznej akumulacji, choć trafnie opisuje część procesów zacho-
dzących w światowej gospodarce od początku lat siedemdziesiątych, 
ma również silny wymiar ideologiczny, skrywając trwałość porząd-
ku, któremu bliżej do powieści Charlesa Dickensa i Emila Zoli niż do 
krajobrazu kalifornijskiej Doliny Krzemowej134. W sumie mamy tu 
więc do czynienia z sytuacją, gdy „kapitalizm staje się coraz mocniej 
zorganizowany p r z e z  rozproszenie, geograficzną mobilność i ela-
styczne dostosowania na rynkach pracy, rynkach konsumenckich 
oraz w procesie produkcji, czemu towarzyszą potężne dawki inno-
wacji w zakresie instytucji, dóbr i technologii”135. To, co przedstawia się 
często jako paradoks, w realizacji którego widać niemalże wpływ 
nieczystych sił, stanowi w gruncie rzeczy rezultat działania najprost-
szego z praw socjologicznych: jednostkowe działania powołują do 
życia społeczne struktury. Gdy dodać do tego mądrość etyczną, któ-
ra głosi, że całkowita wolność kończy się w życiu człowieka całko-
witym zniewoleniem, nie powinien już dziwić fakt, że uprawiając 
wolną konkurencję, otrzymuje się wraz z dobrodziejstwem inwenta-
rza gigantyczne monopole: „Podczas gdy głośno wychwala się cnoty 

134 Zob. ibidem, s. 191.
135 Ibidem, s. 159.



138 ROZDZIAŁ 2 

wolnej konkurencji […], konkurencja w świecie napojów bezalko-
holowych ogranicza się do rywalizacji między Coca Colą a Pepsi”136. 
Dodajmy: w nowym wspaniałym świecie Internetu, w którym każ-
dy może być autorem rewolucyjnej technologii, wybór sprowadza się 
coraz częściej do „kosmetycznej” preferencji między produktami 
Google’a i Microsoftu. Jeśli więc Księga Rodzaju poucza, że Bóg po-
mieszał budowniczym wieży Babel języki, co sprawiło, że nie byli oni 
w stanie dokończyć swej pracy, trzy dekady ponowoczesnej deregu-
lacji przekonują o czymś zgoła przeciwnym. Nie tyle: grzech przeciw 
Bogu prowadzi do pomieszania języków, zła w stosunkach między 
ludźmi, co raczej: pomieszajmy ludziom języki, a zbudują świątynie 
tak wielkie, że przyćmią one nawet Boską potęgę.

Stąd do wieczności

Należy wyjaśnić jeszcze jedną sprawę. Skąd bierze się pokrewieństwo 
tych wszystkich, na powierzchni tak zróżnicowanych procesów, któ-
re składają się na ponowoczesność? Co nadaje im wewnętrzną spój-
ność? Powiedzieliśmy już wprawdzie o czasowo-przestrzennej kom-
presji, która rozstrzyga o sposobie produkcji kulturowej, sama biorąc 
początek w innowacji o charakterze gospodarczym. Jakie jednak 
w s z c z e g ó l n o ś c i  były jej ponowoczesne źródła? Odpowiedź 
Harveya odsyła do Marksowskich fundamentów jego koncepcji: 
„Postmodernistyczna troska o znaczące raczej niż znaczone, me-
dium (pieniądz) raczej niż przekaz (praca społeczna), nacisk na fik-
cję raczej niż funkcję, znaki raczej niż rzeczy, na estetykę raczej niż 
etykę, sugeruje wzmocnienie raczej niż transformację roli pieniądza, 
tak jak został on opisany przez Marksa”137. I mocniej: „[…] system fi-
nansowy uzyskał stopień autonomii od rzeczywistej produkcji, który 
nie ma precedensu w historii kapitalizmu, wprowadzając kapitalizm 
w erę równie bezprecedensowych zagrożeń”138.

136 D. Harvey, Neoliberalizm. Historia katastrofy, s. 113.
137 Idem, The Condition of Postmodernity, s. 102.
138 Ibidem, s. 194.
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Gdyby chcieć zatem odpowiedzieć w skrócie, czym jest zda-
niem Harveya ponowoczesność, należałoby stwierdzić, że stanowi 
ona zbiór strukturalnych, czasowych i przestrzennych dostosowań, 
które system kapitalistyczny wytworzył w odpowiedzi na kryzys tra-
piący kraje Pierwszego Świata w latach siedemdziesiątych dwudzie-
stego wieku. Szczególny charakter tych dostosowań, które Harvey 
umieszcza w zbiorczej rubryce elastycznej akumulacji (zob. tabela), 
wynika zaś z podporządkowania gospodarki logice sektora finanso-
wego: „[…] jeśli mamy poszukiwać czegoś naprawdę wyjątkowego 
(w przeciwieństwie do »kapitalizmu jak zwykle«) w obecnej sytu-
acji, powinniśmy skoncentrować wzrok na roli kredytu i finanso-
wych aspektach kapitalistycznej struktury”139.

 
Tabela 1. Fordowska nowoczesność a elastyczna ponowoczesność

Fordowska nowoczesność Elastyczna ponowoczesność

ekonomie skali/ kod główny/ hierar-
chia/ homogeniczność/ drobiazgowy 
podział pracy

paranoja/ alienacja/ symptom/ mieszkal- 
nictwo publiczne/ kapitał mnopolistyczny

cel/ projekt/ kontrola/ określoność/
/kapitał produkcyjny/ uniwersalizm

władza państwowa/ związki zawodowe/
/opiekuńczość państwowa/ metropolis

etyka/ pieniądz materialny/
/Bóg Ojciec/ materialność

produkcja/ oryginalność/ autorytet/
/niebieski kołnierzyk/ awangardyzm/
/polityka grup interesu/ semantyka

ekonomie zasięgu/ idiolekt/ anarchia/
/różnorodność/ podział pracy 
społecznej

schizofrenia/ decentracja/ pragnienie/ 
/bezdomność/ przedsiębiorczość

gra/ przypadek/ wyczerpanie/ nie-
określoność/ kapitał fikcyjny/ lokalizm

władza finansowa/ indywidualizm/
/neokonserwatyzm/ kontrurbanizacja

estetyka/ pieniądze rachunkowe/
/Duch Święty/ niematerialność

reprodukcja/ pastisz/ eklektyzm/
/biały kołnierzyk/ komercjalizm/ 
/polityka charyzmatyczna/ retoryka

139 Ibidem, s. 196.
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Fordowska nowoczesność Elastyczna ponowoczesność

centralizacja/ totalizacja/
/synteza/ negocjacje zbiorowe

zarządzanie operacyjne/ kod 
podstawowy/ falliczny/ jedno zadanie/ 
/źródło

metateoria/ narracja/ głębia/
/produkcja masowa/ polityka klasowa/
/naukowo-techniczna racjonalność

utopia/ sztuka emancypacyjna/ 
/koncentracja/ specjalista/ zbiorowa 
konsumpcja

funkcja/ reprezentacja/ znaczone/
/przemysł/ protestancka etyka pracy/
/mechaniczna reprodukcja

stawanie się/ epistemologia/ regulacja/
/przebudowa miasta/ przestrzeń

interwencjonizm państwowy/ 
/industrializacja/ internacjonalizm/ 
/trwałość/ czas

decentralizacja/ dekonstrukcja/
/antyteza/ lokalne kontrakty

zarządzanie strategiczne/ idiolekt/
/androginiczność/ wielozadaniowość/ 
/ślad

gry językowe/ obraz/ powierzchnia/
/produkcja „niszowa”/ pomoc społeczna/ 
/ruchy społeczne/ pluralistyczna inność

heterotopie/ spektakl/ rozproszenie/
/elastyczny pracownik/ kapitał 
symboliczny

fikcja/ samoreferencja/ znaczące
usługi/ kontrakt czasowy/
/reprodukcja elektroniczna

byt/ ontologia/ deregulacja/
/rewitalizacja miasta/ miejsce

laissez-faire/ deindustrializacja/
/geopolityka/ efemeryczność/ 
/przestrzeń

Źródło: D. Harvey, The Condition of Postmodernity, Oxford 1990, s. 340–341.

W latach siedemdziesiątych, gdy proces akumulacji uległ spo-
wolnieniu, kapitał musiał rozwiązać jednocześnie dwa problemy: (1) 
upłynnić część „przestarzałych” struktur (państwo opiekuńcze, sys-
tem z Bretton Woods), które hamowały dalszy wzrost systemu, za-
chowując zarazem (2) twardy rdzeń kapitalistycznych stosunków 
produkcji, dzięki czemu zostałaby utrzymana logika przywilejów 

ciąg dalszy Tabeli 1
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klasowych. Elastyczność kapitału finansowego w połączeniu z jego 
naturalnym ciążeniem ku centralizacji – o czym wiadomo przynaj-
mniej od czasów lichwy140 – odpowiadała jak ulał tym wymogom, 
dostarczając kapitałowi skutecznych w nowych warunkach narzędzi 
pomnażania zysków. Pieniądz postawiono w centrum. Ten koncep-
cyjnie prosty, choć w sferze konkretnych rozwiązań nieskończenie 
złożony141 manewr zmienił w życiu zachodnich społeczeństw do-
słownie wszystko. Dla akcjonariuszy miarą powodzenia przestały 
być dywidendy, a stały się nią ceny posiadanych akcji. Organiczny 
rozwój przedsiębiorstw zaczęła wypierać księgowa szarlataneria 
i pogoń za błyskawicznym zyskiem. Zbijane na giełdzie z dnia na 
dzień fortuny podkopały wiarę w sensowność ciężkiej codziennej 
pracy, co dodatkowo wzmocnił obowiązujący w większości krajów 
system podatkowy, faworyzujący zyski z inwestycji kosztem docho-
dów osobistych. Ideały wierności pracodawcy oraz zawodowego mi-
strzostwa ustąpiły miejsca ideałom mobilności i umiejętności zmia-
ny zawodowych kwalifikacji. To, co nie zostało wprawione w ruch, 
podlegało błyskawicznej erozji. Nawet w sferze uczuć rynki finansowe 

140 Marks uważał, że w znacznym stopniu to właśnie lichwa podważyła feudalne 
stosunki społeczne. Pieniądz, który skupia w sobie energię społeczną, groma-
dzony był przez prywatnych właścicieli, co z czasem musiało podkopać opie-
rający się na pochodzeniu system władzy i przywilejów. „Lichwa centralizuje 
majątek pieniężny tam, gdzie środki produkcji są rozdrobnione. Nie zmienia 
sposobu produkcji, lecz jak pasożyt mocno się weń wpija i doprowadza go do 
żałosnego stanu. Ssie jego krew, paraliżuje nerwy i sprawia, że produkcja od-
bywa się w coraz mizerniejszych warunkach” (K. Marks, Kapitał. Krytyka eko-
nomii politycznej, t. 3, cz. 2, s. 314). Bezpośrednim dziedzicem lichwy jest z ko-
lei według Marksa współczesny system kredytowy: „Bynajmniej nie natura lub 
charakter samego kapitału przynoszącego procent – w tej mierze, w jakiej sta-
nowi on ważki element kapitalistycznego sposobu produkcji – odróżnia go od 
kapitału lichwiarskiego. Na różnicę tę składają się jedynie zmienione warunki 
funkcjonowania tego kapitału” (ibidem, s. 220).

141 W The Limits to Capital Harvey pisze: „Tajemnica systemu finansowego i potęga 
sił, które korzystają z jego mocy, wytwarza mistykę. Mistyka ta stanowi podat-
ny grunt dla teorii spiskowych – spisków mających na celu podział władzy nad 
światem, »think-tanków« (w rodzaju słynnej Komisji Trójstronnej), tworzących 
strategie globalnej dominacji, plany, które wprowadzić w życie ma potężna ko-
teria banków, korporacyjnych gigantów i ich politycznych przedstawicieli”  
(D. Harvey, The Limits to Capital, s. 316).
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zdawały się dyktować właściwą wysokość dokonywanych inwesty-
cji oraz preferowany czas uzyskiwanych w relacjach międzyludz-
kich zwrotów, co Zygmunt Bauman zawarł w pojęciu niby-spotkań, 
a Anthony Giddens w koncepcji czystych związków142. 

Wątki te porusza Harvey ponownie w 2005 roku. Z tą różnicą, że 
wszystko to, co wcześniej nazywał ponowoczesnością, opatruje te-
raz etykietą neoliberalizmu. Kryzys lat siedemdziesiątych stworzył 
warunki pod neoliberalny tryumf ideologiczny itd.143 Wydaje się, że 
nie należy przeceniać tej zmiany. Może ona wynikać z tak błahych 
– lub, jeśli kto woli, małostkowych – przyczyn, jak reguły rządzą-
ce rynkiem księgarskim lub wpływ akademickiej mody. W innym 
miejscu, pisząc o bańce spekulacyjnej na rynku nieruchomości, sam 
Harvey daje zresztą powody, aby uznać oba pojęcia za synonimy. 
Mówi tam o „[…] neoliberalnej, postmodernistycznej i konsump-
cyjnej fazie kapitalistycznej absorpcji nadwyżki poprzez urbaniza-
cję”144. Tym bardziej warto więc wspomnieć na koniec o jego rozu-
mieniu neoliberalizmu: otrzymuje się tym sposobem obraz kondycji 

142 W wywiadzie z września 2009 roku („Europa”, Magazyn Idei „Newsweeka” 
2009, nr 1) niemiecki filozof Peter Sloterdijk mówi: „Ogromna część z nas nie 
widzi żadnego związku między nakładem pracy a zyskami. Richard Sennett wy-
dał niedawno książkę Craftsman, w której udowadnia, że aby nabyć biegłość 
w jakimś rzemiośle, należy terminować 10 tysięcy godzin. Kto się dzisiaj na to 
zgodzi? Takie żądania wywołują pusty śmiech! Wszyscy chcą się wyrwać z re-
alnego świata, gdzie za kilkadziesiąt godzin pracy tygodniowo dostaje się parę 
groszy. Chcą dołączyć do świata, w którym dzięki kilku godzinom finansowej 
magii staną się niewiarygodnie bogaci. Jednocześnie załamuje się cały system 
wychowania. W jaki sposób chciałby pan wytłumaczyć dziecku, że sumienna 
nauka i ciężka praca stanowią gwarancje sukcesu, skoro sukces polega na tym, 
aby nie pracować i mieć wszystko? Z całym szacunkiem: tylko nieudacznicy 
wierzą dziś w pracę”. Istnieje oczywiście bogata literatura dotycząca tych zagad-
nień. Zob. m.in. „trylogię” wspomnianego przez Sloterdijka Sennetta: Korozja 
charakteru. Osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitalizmie (1998, wyd. pol. 
2006), Respect in a World of Inequality (2003) oraz Kultura nowego kapitalizmu 
(2006, wyd. pol. 2010). Podobne diagnozy można odnaleźć u Zygmunta Bau-
mana w jego Płynnej nowoczesności (2000, wyd. pol. 2006). Warto też zwrócić 
uwagę na mniej znaną, choć niezwykle pouczającą książkę Randy’ego Martina 
Financialization of Daily Life (2002).

143 Zob. D. Harvey, Neoliberalizm. Historia katastrofy, s. 81.
144 Idem, The Right to the City, s. 37.
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ponowoczesnej po kilkunastu latach od jej pierwszego zdiagnozo-
wania przez Harveya w The Condition of Postmodernity. Znaczące 
wydają się w tym kontekście zwłaszcza dane, które przytacza on za 
Human Development Report Organizacji Narodów Zjednoczonych 
z 2003 roku. Otóż przeciętny światowy wskaźnik wzrostu wyno-
sił w ciągu kilku ostatnich dekad odpowiednio: w latach sześćdzie-
siątych – 3,5%, siedemdziesiątych – 2,4%, osiemdziesiątych – 1,4%, 
dziewięćdziesiątych – 1,1%, zaś od 2000 roku (mimo że dane, z któ-
rych korzystał Harvey, nie uwzględniały jeszcze rozpoczętego w 2008 
roku kryzysu) wynosi on niecały procent. Tak więc w dekadach, gdy 
powietrze wydawało się aż gęste od kolejnych cudów gospodarczych 
(azjatyckie tygrysy, Dolina Krzemowa, Irlandia, Estonia, Chiny, 
Indie, Brazylia i wschodnia Europa), wzrost ekonomiczny osiągał 
w rzeczywistości dawno nienotowane niziny. Skąd złudzenie stanu 
zgoła przeciwnego? Harvey podaje przekonujące wytłumaczenie. Po 
pierwsze, pewne państwa na neoliberalnej polityce ostatnich dwu-
dziestu pięciu lat naprawdę zyskały (choćby członkowie grupy G8), 
a po drugie, na całym świecie okazała się ona gigantycznym sukce-
sem z perspektywy klas wyższych, które dzięki kontroli sprawowa-
nej nad światowym przemysłem kulturowym wciąż posiadają decy-
dujący wpływ na kształt opinii publicznej145.

W sumie ponowoczesność spełniła więc pokładane w niej na-
dzieje. Nie tylko zapewniła kapitalizmowi nową przestrzeń akumu-
lacji, ale zadbała również przy okazji o zachowanie klasowego sta-
tus quo. Ponowoczesny sukces od samego początku zawierał jednak, 
zgodnie z założeniami przejętymi przez Harveya od Marksa, zaląż-
ki kolejnej katastrofy. Kryzys lat siedemdziesiątych wprowadził pa-
kiet rozwiązań finansowych (mających także wymiar strukturalny 
i przestrzenny: część nowych finansowych instytucji, co wyraźnie 
podkreśla Harvey, powstała na przykład po to, aby sfinansować za-
planowane wcześniej przez kapitał przeprowadzki) pozwalających 
kapitalizmowi złapać kolejny oddech, jednak wyłącznie za cenę roz-
woju nowych zagrożeń, które ujawniły się z całą mocą pod koniec 
2008 roku wraz z zapaścią na rynku nieruchomości. Czy rozpoczęty 

145 Zob. idem, Krótka historia neoliberalizmu, s. 209–213.
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wówczas kryzys oznacza koniec ponowoczesności, utożsamianej 
przez Harveya jednoznacznie z „hipertrofią kredytu” i żywiołowym 
rozwojem instytucji finansowych? Wszystko zależy od dalszego roz-
woju sytuacji. Jedno wydaje się względnie pewne: praktykowana 
przez kapitał ucieczka w przyszłość nie może trwać wiecznie. (Czy 
bezrefleksyjna wiara w „prawo Moore’a”, które zna dziś każdy sza-
nujący się użytkownik nowoczesnych technologii, nie świadczy jed-
nak o głęboko wpisanym w kapitalizm przeświadczeniu o własnej 
nieśmiertelności?146 A co powiedzieć o ofercie portalu Yahoo!, który 
już dziś daje swoim użytkownikom możliwość korzystania ze skrzy-
nek pocztowych o n i e o g r a n i c z o n e j  p o j e m n o ś c i ?) W wy-
wiadzie z kwietnia 2009 roku Harvey mówi: „Wiele osób pracowa-
ło nad zagadnieniem kapitału finansowego przez ostatnie dziesięć 
lub piętnaście lat i istnieje obecnie bogata literatura na ten temat. To 
wartościowa praca. Ale jednym z problemów, jaki z nią mam, jest 
to, że wykazuje ona tendencję do rozpatrywania systemu finansowe-
go w oderwaniu od całościowej dynamiki kapitalizmu”147. Słowem: 
kapitał finansowy może wprawdzie w jakimś momencie historycz-
nym stanowić dla gospodarki kapitalistycznej centralny problem, 

146 Tymczasem prawo to posiada przecież oczywiste materialne ograniczenia. Pi-
sze Wikipedia (http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_Moore%27a – 09.10.2009): 
„Jednym z głównych powodów, dzięki któremu ten wykładniczy wzrost jest 
możliwy, jest stosowanie coraz mniejszych elementów w procesie fabrykacji. 
Współcześnie dominują technologie 90, 65 i ostatnio 45 nm, kiedy we wcze-
snych latach 90. używano technologii 500 nm. Rozmiary te nie mogą się jednak 
zmniejszać w nieskończoność: w pewnym momencie takie tranzystory musiały-
by być mniejsze od atomów. Inne istotne ograniczenie wynika ze skończoności 
prędkości światła, stawiając nieprzekraczalną barierę minimalnego czasu po-
trzebnego na nawiązanie komunikacji między oddalonymi od siebie elementa-
mi komputerów lub sieci komputerowych. Ze względu na niemożliwość zejścia 
z rozmiarem struktur poniżej rozmiaru atomu prawo to musi kiedyś przestać 
obowiązywać. Nie stanie się to nagle, będzie to raczej trwający proces spowal-
niania polepszania pewnych parametrów, jak szybkość czy pojemność. Od wie-
lu lat powtarzane zapowiedzi, że czas obowiązywania prawa Moore’a właśnie 
dobiega końca, dotychczas nie spełniały się, aczkolwiek w listopadzie 2006 sam 
Gordon Moore oświadczył, że według niego za 2–3 lata (w 2008 lub 2009 roku) 
prawo to przestanie obowiązywać”.

147 Exploring the Logic of Capital, „Socialist Review”, April 2009, http://www.so-
cialistreview.org.uk/article.php?articlenumber=10801 – 07.10.2009.
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blokujący jej dalszy rozwój. Trzeba jednak pamiętać, że w swej istocie 
jest on korektą sprzeczności, których pierwotne i zasadnicze źródło 
tkwi w sferze kapitalistycznych stosunków produkcji. Tych nie usu-
nie zaś oczywiście nawet najlepszy nadzór bankowy. Dla Harveya, 
a być może wszystkich w miarę ortodoksyjnych zwolenników teo-
rii kryzysu Marksa, kwestia przyszłości została już zatem rozstrzy-
gnięta. Kapitalizm upadnie. Wątpliwości budzi wyłącznie dokładna 
data jego śmierci: 

Osobiście oczekiwałem krachu na rynku nieruchomości w 2003 roku. 
Bezskutecznie. Zacząłem pytać sam siebie, czy może przypadkiem nie 
zwariowałem? Krach nie nadszedł w 2004 roku i zastanawiałem się 
wówczas, czy moje szaleństwo się nie pogłębia? Do 2005 roku spra-
wy zaczęły przybierać absurdalny obrót. Pod koniec nawet ja zacząłem 
wierzyć, że znajdujemy się w jakimś alternatywnym świecie i że się my-
liłem. Wówczas, w 2006 roku, wszystko zaczęło się sypać i zdałem so-
bie sprawę, że miałem rację148.

148 Ibidem.
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Fredric Jameson: kapitał jest sexy

mam być dokładny lecz nie wiem kiedy zaczął się najazd
 przed dwustu laty w grudniu wrześniu może wczoraj o świcie

wszyscy chorują tutaj na zanik poczucia czasu […]
i tylko sny nasze nie zostały upokorzone

Zbigniew Herbert, Raport z oblężonego miasta

They sentenced me to twenty years of boredom,
for trying to change the system from within.

I’m coming now, I’m coming to reward them. 
First we take Manhattan, then we take Berlin.

Leonard Cohen, First We Take Manhattan

Nasza polityczna nieświadomość

Gdyby komuś przyszło do głowy napisać czwarty tom Głównych 
nurtów marksizmu, wymienieni we wstępie anglosascy myśliciele – 
Anderson, Harvey, Jameson, Eagleton – zajęliby w nim z pewno-
ścią poczesne miejsce (o ile dla kogoś, kto nigdy nie porzucił nadziei 
na socjalizm, miałoby to stanowić jakąś nobilitację). Z wymienionej 
grupy największy wpływ na kształt lewicowej czy też marksistowskiej 
teorii zdaje się mieć jednak Fredric Jameson. Już ilość literatury wtórnej 
na jego temat musi budzić respekt. Siedem książkowych monogra-
fii – przy dwóch dotyczących twórczości Andersona i Eagletona – 
oraz setki mniejszych artykułów1. Sam Anderson napisał swoją 

1 Jameson: C. Burnham, The Jamesonian Unconscious: The Aesthetics of Marxist 
Theory, Durham 1995; C. Wise, The Marxian Hermeneutics of Fredric Jameson, 
New York 1995; S. Homer, Fredric Jameson: Marxism, Hermeneutics, Postmod-
ernism, Cambridge 1998; P. Anderson, The Origins of Postmodernity, London 
1998; A. Roberts, Fredric Jameson, London 2000; S. Helmling, The Success and 
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książkę o postmodernizmie nie tylko pod wpływem, ale i z powo-
du Jamesona. Pisząc w 1998 roku przedmowę do The Cultural Turn 
amerykańskiego teoretyka literatury, rozpędził się do tego stopnia, 
że planowane kilkadziesiąt stron rozrosło się do rozmiarów książ-
ki. Nie kierował nim jednak, jak to zwykle w takich sytuacjach bywa, 
polemiczny furor scribendi. Wręcz przeciwnie. Anderson przyznaje 
już we wstępie, że Jameson to pierwszy przypadek w jego karierze, 
gdy pisał o kimś, wobec kogo brakuje mu bezpieczeństwa wynikają-
cego z „odpowiedniego dystansu”2. W odczuciu Andersona profesor 
uniwersytetu Duke nie tylko uchwycił bowiem „w sposób zarazem 
liryczny i kostyczny”3 charakter obecnej epoki – Andersonowskie 
rozumienie ponowoczesności stanowi zaledwie pewną „modulację” 
tego, co ma na jej temat do powiedzenia Jameson – lecz udało mu się 
również przezwyciężyć wiele tradycyjnych ograniczeń zachodniego 
marksizmu4.

Dużej liczbie publikacji o Jamesonie sprzyja też z pewnością sys-
temowy charakter jego twórczości. Ta wewnętrzna spójność prac 
Jamesona zaskakuje tym bardziej, że jest on przede wszystkim lite-
raturoznawcą i krytykiem literackim, a więc kimś t e o r e t y c z n i e 
n i e p r e d e s t y n o w a n y m  do tworzenia systemowych koncep-
cji. Krytyka w wydaniu Jamesona niewiele ma jednak wspólne-
go z tym, co proponują odbiorcom znani z mediów specjaliści od 
kultury. Pod koniec pierwszej swojej ważnej książki, Marxism and 
Form z 1971 roku, Jameson przywołuje czasy Rosji carskiej, gdy tyl-
ko krytyka literacka, jako twórczość uznawana za mniej poważną niż 

Failure of Fredric Jameson: Writing, the Sublime, and the Dialectic of Culture, 
New York 2001; I. Buchanan, Fredric Jameson: Live Theory, London–New York 
2007. Anderson: G. Elliott, The Merciless Laboratory of History, Minnesota 1999; 
P. Blackledge, Perry Anderson, Marxism and the New Left, Monmouth 2004. Ea-
gleton: D. Alderson, Terry Eagleton. (Transitions), Hampshire 2004; J. Smith, 
Terry Eagleton (Key Contemporary Thinkers), Cambridge 2008. Žižek, z uwagi 
na swą „pozakademicką” popularność, stanowi w tym gronie przypadek specy-
ficzny. Odnośnie do prac poświęconych jego twórczości zob. Žižek. Przewodnik 
krytyki politycznej, przeł. zespół tłumaczy, Warszawa 2009, s. 482–483.

2 P. Anderson, The Origins of Postmodernity, s. VII.
3 Ibidem, s. 67.
4 Zob. ibidem, s. 124–137.
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literatura czy filozofia, miała szansę prześlizgnąć się przez sito cen-
zury. „Obecnie należy to rozumieć w zewnętrznym, ale wewnętrz-
nym i alegorycznym sensie”5. Krótko mówiąc, niegdyś wywrotowe 
idee rozbijały się o próg urzędu carskiego cenzora. Dziś nie mogą 
one zaś sforsować zasieków wewnętrznej autocenzury, nakładającej 
klamry na pracę filozoficznej i literackiej wyobraźni. Dowodzi tego 
choćby charakter dominującej w świecie anglosaskim filozofii: bez-
zębnej, wysterylizowanej, z jej „absolutną niezdolnością, by wyobra-
zić sobie co innego, niż to, co jest”6.

Druga sprawa wiążąca się z zadaniem, jakie stawia krytyce 
Jameson, to jej zasięg. Przedmiotem analizy krytyka jest „tekst”, pisa-
ny w cudzysłowie, a więc dowolny wytwór kultury, który poddaje się 
interpretacji: film, książka, budynek, rzeźba, instalacja, utwór mu-
zyczny itd. Eagleton zażartował kiedyś, że Jameson daje w swej twór-
czości dowody na znajomość bodaj wszystkich ważnych książek – 
co Ian Buchanan uzupełnia, mówiąc, że nie chodzi tylko o literaturę, 
wszak Jameson sprawia wrażenie, jakby obejrzał również wszystkie 
ważne filmy, wysłuchał wszystkich ważnych utworów muzycznych, 
był we wszystkich wielkich miastach i obejrzał w nich wszystkie naj-
istotniejsze budynki7. Krytyk powinien więc wykazywać kompeten-
cję na wielu różnych polach. Przede wszystkim musi on jednak pa-
miętać o tym, że wszystkie teksty są polityczne8. Każdy z nich stanowi 
bowiem akt symboliczny (pojęcie Kennetha Burke’a). Nie jest tylko 
a k t e m  – akcent na woluntaryzm, „niezawisłość” twórcy – ale nie 
jest też wyłącznie s y m b o l i c z n y  – akcent na warunki społecz-
ne, które wedle „pospolitych materializmów” całkowicie przesądzają 
o formie i treści dzieła sztuki9. Tekst przepracowuje w sposób twór-
czy i aktywny znajdujące się u jego podstaw społeczno-polityczne 

5 F. Jameson, Marxism and Form. Twentieth-Century Dialectical Theories of Lite-
rature, Princeton 1974, s. 415–416.

6 Ibidem, s. 416.
7 Zob. I. Buchanan, Foreword, w: F. Jameson, Jameson on Jameson. Conversations 

on Cultural Marxism, Durham–London 2007, s. IX.
8 Zob. F. Jameson, The Political Unconscious. Narrative as a Socially Symbolic Act, 

London 1981, s. 20.
9 Zob. ibidem, s. 81–82.
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sprzeczności. W szczególności, chodzi o toczącą się w tle wszystkich 
dotychczasowych społeczeństw, „najważniejszą z wielkich zbioro-
wych opowieści”10, a mianowicie historię wyzysku jednej grupy ludzi 
przez inną oraz prób osiągnięcia przez ludzkość zbiorowej i świa-
domej kontroli nad warunkami własnej egzystencji, co Marks ujął 
w słynnej formule skoku z żywiołu konieczności do żywiołu wolno-
ści. „To w odkrywaniu śladów tej nieprzerwanej narracji, w wydoby-
waniu na powierzchnię tekstu wypartej i pogrzebanej rzeczywisto-
ści tej fundamentalnej historii doktryna politycznej nieświadomości 
odnajduje swą funkcję i konieczność”11.

Wydobycie na powierzchnię politycznych impulsów, z któ-
rych biorą początek produkty kultury nie jest jednak sprawą prostą. 
Zwłaszcza w naszych czasach, gdy polityczność skrywa się pod kolo-
rowym patchworkiem kultury masowej i rozrywki. Chcąc adekwat-
nie pełnić swą funkcję, współczesny krytyk musi być zatem wytraw-
nym i cierpliwym archeologiem – w znaczeniu, jakie nadał temu 
pojęciu Foucault – bądź psychoanalitykiem, wytrenowanym w wy-
krywaniu struktur zbiorowej psyche. Obecność psychoanalitycz-
nej terminologii i metaforyki („wydobywanie na powierzchnię tek-
stu wypartej opowieści”) nie jest tu w żadnej mierze przypadkiem. 

10 Zob. ibidem, s. 19. Traktując marksizm jako narrację, w kwestii postmoderni-
zmu Jameson od samego początku skazany był na spór z Lyotardem. Tym bar-
dziej że w 1982 roku został poproszony o napisanie wstępu do przetłumaczo-
nej właśnie na angielski Kondycji ponowoczesnej. (Miał do tego odpowiednie 
kompetencje: doktorat pisał o Sartrze, a jego „formacja duchowa” dokonała się 
w kręgu francusko-niemieckim – w latach pięćdziesiątych studiował na uniwer-
sytetach w Aix-en-Provence, Berlinie i Monachium). W The Political Uncon-
scious, wydanej ledwie rok wcześniej, pisał: „Tylko marksizm może zapewnić 
nam adekwatne zrozumienie zasadniczej t a j e m n i c y  kulturowej przeszło-
ści” (ibidem, s. 20) – i to marksizm rozumiany jako opowieść, wszak opowia-
danie stanowi dla Jamesona „najwyższą funkcję ludzkiego umysłu” (ibidem,  
s. 123). Anderson spekuluje, że to właśnie konfrontacja z tezą o końcu wielkich 
opowieści Lyotarda jako podstawowej cesze ponowoczesności, stanowiła dla Ja-
mesona kluczowy impuls do wypracowania własnej koncepcji postmodernizmu. 
Została ona bowiem sformułowana „właściwie od ręki” (P. Anderson, Origins 
of Postmodernity, s. 51), a jej pierwsza prezentacja odbyła się podczas odczytu 
w Whitney Museum of Contemporary Art w Nowym Jorku jesienią 1982 roku.

11 F. Jameson, The Political Unconscious, s. 20.
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Według Jamesona marksista i psychoanalityk robią w przybliżeniu 
to samo12.

Trzy poziomy analizy i trzy fazy kapitalizmu

Charakter pracy krytyka dobrze oddaje zatem słynne powiedze-
nie Michała Anioła dotyczące rzeźby. Wystarczy z marmurowego 
bloku usunąć nadmiar materiału, aby odsłonić ukryty w nim po-
sąg. Wystarczy usunąć niepotrzebne warstwy cenzury i autocenzu-
ry, a oczom ukazuje się polityczny rdzeń każdego dzieła sztuki lub, 
w naszych czasach, kulturowego produktu13. Jameson dzieli tę pracę 
na trzy etapy, odpowiadające trzem poziomom analizy tekstu i trzem 
typom rozwiązywanych przezeń sprzeczności. Po pierwsze, poziom 
historii i polityki, a więc nasza codzienność, bieżące wydarzenia, 
odpowiadający temu, co Braudel nazywał l’histoire événementielle. 
W skrócie: wszystko to, co w życiu autora mogło dać mu impuls do 
popełnienia tekstu. Po drugie, horyzont społeczeństwa, wypełniony 
napięciami i konfliktami wynikającymi z podziału klasowego. Lub 
inaczej: światopogląd, któremu dany tekst świadomie lub nieświado-
mie udziela ideologicznego wsparcia (u Braudela: l’histoire lentement 
agitée). Po trzecie, horyzont sposobu produkcji, na pozór statycz-
ny, pod którego powierzchnią ścierają się jednak ze sobą nieustan-
nie płyty tektoniczne wielkich epok historycznych (l’histoire presque 
immobile albo longue durée). Ten ostatni konflikt, w przeciwieństwie 
do dwóch poprzednich, znajduje odzwierciedlenie już nie w treści 
danego utworu, lecz przede wszystkim na poziomie jego formy bądź 
stylu14. Można bowiem bez większego trudu zmusić się do napisania 
tekstu o określonej treści. Tym, co wymyka się prostej manipulacji, 
pozostanie jednak styl, składnia, narracyjne chwyty. To właśnie one, 
będąc nieświadome i spontaniczne, odwzorowują najwierniej kon-
tury ducha czasu.

12 Zob. także rozdział 5 niniejszej książki.
13 Zob. F. Jameson, Marxism and Form, s. 404.
14 Zob. idem, The Political Unconscious, s. 75.
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W obrębie każdego z trzech horyzontów, głosi zalecenie meto-
dologiczne Jamesona, należy poszukiwać zasadniczej sprzeczności, 
konfliktu, pęknięcia: „[…] każda forma musi być odczytywana jako 
niestałe i prowizoryczne rozwiązanie dylematu estetycznego, któ-
ry sam jest przejawem społecznej i historycznej sprzeczności”15. Na 
pierwszym poziomie chodzi po prostu o skandal logiczny, w obli-
czu którego stawia pojedynczy umysł życiowa sytuacja. Drugi po-
ziom to starcie ideologemów klasowych. Trzeba ustalić, czy, i w jaki 
sposób, tekst zmierza do uprawomocnienia istniejącej władzy lub, 
przeciwnie, do obalenia jej hegemonii. Wreszcie, horyzont trze-
ci i najważniejszy, poziom „ideologii formy”, gdzie sprzeczność jest 
najtrudniejsza do zdiagnozowania. Przyporządkowanie pewnego 
stylu konkretnemu sposobowi produkcji sprawia bowiem na pierw-
szy rzut oka wrażenie gładkiej i neutralnej typologizacji, pozbawio-
nej jednak politycznego ostrza, na którym Jamesonowi w ostatecz-
nym rozrachunku najbardziej zależy. 

Zaczyna się od estetyki, czysto estetycznych problemów – wyjaśnia Ja-
meson w jednym z wywiadów – a potem, na zakończenie tych analiz, 
ląduje się na obszarze polityki […]. Ale to czyni oczywiście moje stano-
wisko dwuznacznym dla wielu ludzi, ponieważ oni chcą od razu prze-
kazu politycznego, podczas gdy ja jestem zainteresowany w przepra-
cowywaniu problemów formy estetycznej, by ostatecznie dotrzeć do 
politycznego sądu16.

Jameson poświęca wiele stron na ukazanie dialektycznych przejść mię-
dzy danym sposobem produkcji a dominującą w nim „formą ideolo-
gicznego kodowania”, „systemem produkcji znaków”17 czy też, w naj-
szerszej definicji, „sposobem konstruowania rzeczywistości”18. Ogólne 

15 Idem, National Allegory in Wyndham Lewis, w: M. Hardt, K. Weeks (eds.), The 
Jameson Reader, Oxford 2000, s. 312.

16 Marxism and the Historicity of Theory. An Interview by Xudong Zhang, w: ibi-
dem, s. 152.

17 F. Jameson, The Political Unconscious, s. 88.
18 Idem, Beyond the Cave: Demystifying the Ideology of Modernism, w: idem, Ideo-

logies of Theory, Essays 1971–1986, Vol. 2: The Syntax of History, Minnesota 1988, 
s. 120.
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założenie tej typologii jest jednak ortodoksyjne i proste: system pro-
dukcji znaków zależy od tego, w jaki sposób wytwarza się przedmioty. 
To, co i jak piszemy albo malujemy, stanowi konsekwencję, a przynaj-
mniej pozostaje w ścisłym z związku z tym, jak organizuje się mate-
rialną produkcję. Pełna lista sposobów produkcji i odpowiadających 
im kodów ideologicznych ma u Jamesona charakter luźnej i rzuco-
nej en passant (o ile mi wiadomo, tylko raz) teoretycznej propozycji. 
W większości prac skupia się on na czasach współczesnych, analizując 
związki łączące bazę i nadbudowę w różnych stadiach rozwoju kapita-
lizmu. Wymieńmy jednak dla porządku: 1) prymitywny komunizm – 
magia i narracja mityczna; 2) hierarchiczne społeczeństwo neolitycz-
ne – pokrewieństwo; 3) orientalny despotyzm albo azjatycki sposób 
produkcji – religia lub sacrum; 4) starożytny sposób produkcji, po-
lis albo oligarchiczne społeczeństwo niewolnicze – polityka; 5) feuda- 
lizm – relacja osobistej dominacji; 6) kapitalizm – rozpada się na 
trzy kolejne fazy (periodyzacja, którą Jameson pożycza od Ernesta 
Mandela): a) kapitalizm klasyczny albo rynkowy – realizm; b) kapi-
talizm imperialny albo monopolistyczny – modernizm; c) kapitalizm 
późny albo wielonarodowy – postmodernizm; 7) socjalizm – enig-
ma mapowania poznawczego19. Przy przedostatnim z tych punktów 
zatrzymamy się za moment na dłużej, opisując cechy historycznego 
przejścia od modernizmu do postmodernizmu czy też od drugiej do 
trzeciej fazy akumulacji kapitału. Właściwe każdemu z jej stadiów ze-
stawy „rekwizytów” przedstawia zamieszczony w dalszej części roz-
działu wykres. Z kolei do tematu socjalizmu, czyli sposobu produk-
cji jutra, powrócimy w drugiej części tego rozdziału, próbując wzorem 
Jamesona odczytać „ledwie słyszalne przekazy z przyszłości”, które do-
cierają do nas za pośrednictwem utopii.

Początek oblężenia

Do końca lat siedemdziesiątych w pisarstwie Jamesona domino-
wała tematyka modernizmu. We wspomnianym już Marxism and 

19 Zob. idem, The Political Unconscious, s. 89–90.
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Form poddaje on analizie między innymi teksty Lukácsa, Blocha, 
Benjamina, Adorno, Sartre’a, a więc autorów, którzy umieszczali kul-
turę i estetykę w centrum swoich zainteresowań. (Co ciekawe, czy-
nili to w znacznym stopniu bez znajomości prac swoich zagranicz-
nych odpowiedników. Według Andersona – a trudno kwestionować 
sąd w tej sprawie, wydany przez redaktora naczelnego pisma, któ-
re od początku swego istnienia stanowiło „organ prasowy” zachod-
nich marksistów – wymienieni myśliciele po raz pierwszy pojawili się 
obok siebie na stronach jednej książki właśnie w pracy Jamesona. 
Wówczas to „zachodni marksizm został po cichu skonfrontowany 
ze swoją [estetyczną] prawdą”)20. Ani Jamesona, ani opisywanych 
przez niego Europejczyków nie interesowały oczywiście podręcz-
niki historii sztuki czy rozsupływanie sięgających w odległą prze-
szłość artystycznych genealogii. Kultura stanowiła dla nich sposób 
uprawiania polityki, była sprawą jak najbardziej żywą i współczesną. 
Tymczasem w latach siedemdziesiątych, co dziś może już wydawać się 
zaskakujące, bieżącą praktykę estetyczną i kulturową wciąż uznawa-
no za kontynuację i rozwinięcie wątków rozpoczętych w epoce mo-
dernizmu.

Pisząc o modernizmie, Jameson konsekwentnie korzysta z wy-
pracowanej przez siebie metodologii. Przede wszystkim, wielkim 
błędem jest jego zdaniem przeciwstawianie „wysokiej” i autentycznej 
kultury modernizmu „zdegenerowanej” i zideologizowanej kulturze 
masowej (względnie kulturze popularnej, komercyjnej czy przemy-
słowi kulturowemu, z których wszystkie stanowią warianty tego sa-
mego pojęcia)21. Taki podział pojawia się między innymi u Adorno, 
Horkheimera czy Marcusego, a także w pracach autorów skupionych 
wokół paryskiego pisma „Tel Quel”. Według Jamesona modernizm 

20 P. Anderson, The Origins of Postmodernity, s. 70.
21 Jak głęboko zakorzeniony jest w świadomości społecznej ten podział, może 

świadczyć zakłopotanie, w jakie wprawiają swych wielbicieli twórcy, znajdują-
cy się na pograniczu obu światów, tacy jak kompozytorzy symfonii i oper, a za-
razem (o zgrozo!) muzyki filmowej: Wojciech Kilar, Philip Glass czy Zbigniew 
Preisner. Według Jamesona doktrynalne spory na temat „czystości” tego czy in-
nego artysty – a kto z nas ich nigdy nie toczył? – są tylko historycznym nawy-
kiem, w istocie zupełnie bezsensownym.
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jest jednak nie do obrony jako ponadczasowy wzorzec czy też „sie-
dlisko jakiejś autentycznie krytycznej i wywrotowej, »autonomicznej 
produkcji estetycznej«”22. Dzieła późnego Picassa, Joyce’a, Prousta 
czy Pollocka nie są żadnym obiektywnym i trwałym standardem, raz 
na zawsze ustalonym kamieniem probierczym, przy pomocy które-
go moglibyśmy „mierzyć” zjawiska kultury. Są one, tak jak wszystkie 
teksty kulturowe wszystkich epok, reakcją na procesy bardziej pod-
stawowe (stwierdzenie, które należałoby uznać za banalne, gdyby nie 
fakt, że do dziś nie zostało ono w praktyce „skonsumowane” wła-
ściwie przez żaden program nauczania literatury na poziomie niż-
szym niż uniwersytecki), stanowiąc symboliczne rozwiązanie aktu-
alnych, materialnych czy też społeczno-gospodarczych sprzeczności. 
Ale skoro tak, kolejne pytanie musi dotyczyć z konieczności tychże 
społecznych warunków możliwości modernizmu. Co wydarzyło się 
we względnie krótkim okresie czasu między Rougon-Macquartami 
Zoli a Panią Dalloway Virginii Woolf? W szczególności: jakie nowe 
sprzeczności, na każdym z wyróżnionych przez Jamesona pozio-
mów, musiał w pierwszych dekadach dwudziestego wieku przepra-
cowywać tekst kulturowy, aby mogło dojść do charakterystyczne-
go rozchwiania i formalnego fermentu, które słusznie utożsamia się 
z estetyką modernizmu? Sadzę, że najprościej będzie przywołać kon-
kretny przykład. Podobnie jak w przypadku Andersona i Harveya 
rozpoczniemy tu od ponowoczesnego ante, bez którego postmoder-
nizm zostałby pozbawiony swego tak czy owak mocno chybotliwe-
go gruntu pod nogami.

The time is out of joint

Gdy Tomasz Mann zasiadał w 1912 roku do pisania Czarodziejskiej 
góry, nie mógł wiedzieć, że tekst, który pierwotnie miał stanowić 
krótkie pendant do przygotowywanej właśnie Śmierci w Wenecji, 
ukończy dopiero po dwunastu latach, objętością zbliży się on do ty-
siąca stron, i zostanie uznany za najwybitniejsze dzieło niemieckiego 

22 F. Jameson, Reification and Utopia in Mass Culture, w: idem, Signatures of the 
Visible, New York 1992, s. 14.
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pisarza. Wydarzenia, które wydłużyły pracę nad książką – pierwszy 
poziom analizy u Jamesona – wskazać nietrudno. W Europie wybu-
chła pierwsza wojna światowa. Klimat, który zapanował po jej za-
kończeniu, pełen niepokoju i obrazów rozciągającej się jak okiem 
sięgnąć jałowej ziemi, domagał się przemyślenia na nowo fundamen-
tów europejskiej cywilizacji (Oswald Spengler podjął się tego zada-
nia w Zmierzchu Zachodu jeszcze w 1917 roku) – o ile nie wprost 
próby nowego początku, jakiegoś nowego i nieznanego dotąd otwar-
cia. Człowiek człowiekowi wilkiem, o czym pod Verdun przekona-
ło się ze skutkiem śmiertelnym osiemset tysięcy ludzi. Dlatego na-
leży za cel postawić sobie stworzenie Nowego Człowieka, wolnego 
od dawnych uprzedzeń i animozji, który z jasnym czołem stanie na 
zgliszczach dawnego świata, biorąc na siebie zadanie wzniesienia po-
lis przyszłości. Mann z racji konserwatywnego usposobienia potra-
fił wprawdzie się mobilizować (na początku wojny poparł politykę 
cesarza Wilhelma)23, lecz nie poddawał się łatwo rewolucyjnym na-
strojom. Nie podważa to jednak sensowności lektury Czarodziejskiej 
góry według klucza „przesilenia i zmierzchu”. Przeciwnie: z racji 
obecnego w autorze napięcia, staje się ona być może tym ciekawsza.

Pytanie „jak do tego doszło?” zaczyna się u Manna już wraz 
z wyborem dekoracji dla powieści. Międzynarodowe Sanatorium 
„Berghof ” w szwajcarskim Davos, z jego doskonałą restauracją, 
lepszym i gorszym stołem rosyjskim, obowiązkowym werando-
waniem i służącymi w liberii przynosi atmosferę mieszczańskiej 
stabilizacji, którą Mann kreśli ze zdradzającą osobiste upodobanie 
pieczołowitością24. Także jego bohater, Hans Castorp, wykazuje się 

23 „Wojna! – pisał Mann w listopadzie 1914 roku – była dla nas oczyszczeniem, 
wyzwoleniem i ogromną nadzieją, rozpalała serca poetów, przynosząc ukoje-
nie. Jakże artysta, żołnierz w artyście, mógł nie chwalić Boga za upadek pokojo-
wego świata, którego tak bardzo miał już dość!” (T. Mann, Gedanken im Krieg, 
„Neue Rundschau”, XXV, listopad 1914 roku, s. 1475, cyt. za: D. Gay, Freud. Życie 
na miarę epoki, przeł. H. Jankowska, Warszawa, s. 347).

24 Trudno mu się zresztą dziwić, jeśli obraz, który John Maynard Keynes odmalo-
wuje w napisanej po konferencji wersalskiej książce The Economic Consequen-
ces of the Peace jest przynajmniej w części prawdziwy: „Cóż za wspaniały epizod 
w dziejach ekonomicznego postępu ludzkości dobiegł końca w sierpniu 1914 
roku! Większa część populacji, to prawda, pracowała ciężko i nie znała wielu 
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godną podziwu konsekwencją w dopełnianiu rytuałów, które „pa-
nująca klasa uprawiającej handel demokracji miejskiej przekazy-
wała swym dzieciom”: 

[…] przy stole trzymał się doskonale […] łokcie miał z lekka oparte, 
podczas gdy tranżerował kawałek drobiu albo przeznaczonymi do tego 
celu narzędziami zręcznie wyciągał różowe mięso z kleszczów homa-
ra. Jego pierwszą potrzebą po jedzeniu była miseczka z perfumowaną 
wodą do opłukania palców, drugą nieoclony rosyjski papieros, który 
dochodził do jego rąk pokątnie, drogą niewinnej kontrabandy. Potem 
następowało nadzwyczajnie smaczne bremeńskie cygaro marki „Maria 
Mancini” […], którego esencjalna trucizna tak dobrze dopełniała tre-
ści czarnej kawy25. 

wygód, ale wszystko wskazuje na to, że była względnie zadowolona ze swojego 
losu. Każdy obdarzony ponadprzeciętnymi zdolnościami lub charakterem czło-
wiek mógł liczyć na ucieczkę do klasy średniej lub wyżej, gdzie niskim kosz-
tem i przy minimalnym nakładzie sił życie oferowało udogodnienia i wygody, 
do których nie mieli dostępu najbogatsi i najpotężniejsi monarchowie dawnych 
epok. Mieszkaniec Londynu, popijając w łóżku poranną herbatę, mógł zamó-
wić przez telefon rozmaite produkty ze wszystkich zakątków świata, w odpo-
wiadającej mu ilości, i słusznie oczekiwać, że dostarczą mu je do domu. Rów-
nocześnie i przy użyciu tych samych środków mógł zainwestować swój kapitał 
w zasoby naturalne i nowe przedsiębiorstwa w dowolnej części świata, uczestni-
cząc, bez podejmowania szczególnego wysiłku, w przyszłych korzyściach i zy-
skach. Mógł on też […] wysłać służącego do pobliskiego oddziału banku, aby 
nabył w jego imieniu taką ilość szlachetnych kruszców, która wydawała mu się 
odpowiednia, a potem udać się do obcych krajów, bez znajomości ich religii, ję-
zyka bądź zwyczajów, nosząc przy sobie bogactwo w żywej monecie. Czułby się 
przy tym bardzo urażony i zaskoczony najmniejszą ingerencją w swoje sprawy. 
Lecz co najważniejsze, wyjąwszy możliwość dalszej poprawy, uznawał on taki 
stan rzeczy za normalny, pewny i trwały, a każde odstępstwo od niego zdawa-
ło mu się aberracją i skandalem, możliwym do uniknięcia. Projekty polityczne 
militaryzmu i imperializmu, rasowe i kulturalne konflikty, monopole, restryk-
cje i wykluczenie społeczne, które w stosunku do tego raju miały odegrać rolę 
węża, stanowiły dla niego co najwyżej rozrywkę dostarczaną przez poranne ga-
zety i z pozoru nie wywierały żadnego wpływu na zwykły rytm społecznego 
i gospodarczego życia, którego kosmopolityzm stał się w praktyce niemal cał-
kowity” (J. M. Keynes, The Economic Consequences of the Peace, New York 2007, 
s. 6, tekst dostępny także w formie elektronicznej na stronie „Projektu Guten-
berga” – www.gutenberg.net).

25 T. Mann, Czarodziejska góra, t. 1, przeł. J. Kramsztyk, Warszawa 1956, s. 59–60.
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Wewnętrzny konflikt Manna szybko staje się jednak widoczny. 
Przecież to właśnie ten świat, którego delikatne podniebienie pisarz 
najwyraźniej tak sobie ceni, z jego autorskiej inicjatywy zostaje za-
rażony gruźlicą! The time is out joint i wszystko w nim zmierza do 
katastrofy. Settembrini może się zatem raz po raz wznosić na wyży-
ny świeckiego humanizmu, ale przecież nad nim też ciąży wyrok, 
w każdym jego słowie tkwią już gruzełki choroby. Powieść Manna 
przenika specyficzny klimat wynikającej z przejedzenia niestraw-
ności, razem z całym zestawem okoliczności towarzyszących: lek-
ko podwyższoną temperaturą (u Castorpa oscyluje ona wciąż wokół 
37,6ºC), opuchlizną łydek i stóp, przekrwionymi oczami, wzdęcia-
mi i niezdrowym potem. Wrażenie świeżości, pomimo ostrego kli-
matu alpejskiego sanatorium, podczas lektury nie pojawia się bodaj 
na moment. Czarodziejska góra to świat, który choruje, jednak w zu-
pełnie inny sposób niż choćby Oran z Camusowskiej Dżumy, gdzie 
choroba stanowi rozpoznane zło, któremu obywatele usiłują w mniej 
lub bardziej udolny sposób się przeciwstawić. W „Berghofie” choro-
ba nie jest niczyim wrogiem, nikt z nią nie walczy. Panuje tu raczej 
perwersyjna wolność wynikająca z choroby lub, lepiej jeszcze, per-
wersyjna wolność przyzwolenia na chorobę26, z której – na zasadzie 
magicznej przyczynowości, przypominającej nowoczesne techniki 
filmowe (kontury jednego świata zacierają się, przechodząc w dru-

26  – Pan jest dobry sobie! Ta dziewczyna może każdego dnia zacząć gryźć 
ziemię, i to nazywa pan rozwiązłością! Tu już musi się pan jaśniej wypowie-
dzieć. Gdyby mi pan powiedział: choroba bywa niekiedy skutkiem rozwiązło-
ści, mogłoby to uchodzić za słuszne…

  – Niewątpliwie mogłoby – wtrącił Settembrini. – Na Boga, czy byłbyś pan 
zadowolony, gdybym ograniczył się do tego?

  – Albo gdyby pan powiedział: choroba musi niekiedy służyć rozwiązłości 
za pretekst, z tym także mógłbym się zgodzić.

  – Grazie tanto.
  – Ale choroba jako f o r m a  rozwiązłości? Znaczy to: taka, która nie wy-

nikła z rozwiązłości, ale sama nią jest? To przecież jest paradoksalne! (ibidem,  
t. 1, s. 319).

  Dodajmy, że jest to jeden z niewielu paradoksów, których Mann, usta-
mi cierpliwego pedagoga Settembriniego, dalej już nie tłumaczy. Paradoks po-
zostaje: świat Czarodziejskiej góry choruje, chorując zaś, jest winny, jednak nie 
sposób ustalić dokładnej natury tej odpowiedzialności. 
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gie) – rodzi się, na ostatnich stronach powieści, sceneria okopów 
i rozdzieranego gwizdem pocisków nieba. 

Gwałtowność, lub jeśli kto woli „niedyskursywność”, tego przejścia 
z pewnością zaskakuje. Mann to pisarz-intelektualista. Tymczasem 
Grom (tytuł ostatniego rozdziału) uderza w Czarodziejskiej górze 
znienacka. Świat sanatorium ustępuje miejsca wojennej pożodze nie-
mal bez zapowiedzi, na prawach deus ex machina, nie dając nadziei 
na logiczną mediację. Czyż nie na tym polega jednak dramat samego 
pisarza? Nie potrafi on udzielić odpowiedzi na temat przyczyn wojny 
ani kształtu możliwej po jej zakończeniu cywilizacji. Może opisywać 
wyłącznie swój wewnętrzny dramat, intelektualną bezradność w ob-
liczu rozpadu europejskiego porządku. W świecie, w którym Mann 
osobiście „nie znajduje winy”, pod wpływem okoliczności musi on 
uznać obecność jakiegoś fatalnego błędu, radykalnej sprzeczności, 
choroby (jakże piękne są maniery, jakże światłe są poglądy c h o -
r eg o n a g r u ź l i c ę  Settembriniego!), której istoty nie potrafi on 
co prawda wyłożyć, ale której pozwala prowadzić się aż do miejsca, 
skąd nie ma już innej drogi poza skokiem w niewiadomą zaczyna-
jącej się epoki: „Gdzie jesteśmy? Cóż to jest? Dokąd uniósł nas sen? 
Zmierzch, deszcz i brud, łuna na ponurym niebie, nieustanny ryk 
ciężkich grzmotów napełniających wilgotne powietrze […] przy-
wiódł nas tu duch naszej opowieści”27. Gdyby Mann posiadał wiedzę 
na temat genezy „małej wilgotnej plamki”, która wywołuje niepoko-
jące szmery w piersi kolejnych jego bohaterów, napisałby o tym fe-
lieton. Pisząc dwutomową i właściwie pozbawioną zakończenia po-
wieść, składa on jednak świadectwo skandalu, jaki zafundowała jego 
rozumowi i wrażliwości historia polityczna jego epoki.

Tchórzu!

Drugi poziom analizy, gdzie zadanie polega na odnalezieniu ścierają-
cych się ze sobą ideologii klasowych, stanowi trudniejsze wyzwanie. 
Przede wszystkim dlatego, że większość interpretacji Czarodziejskiej 
góry – i tylko częściowo pod wpływem zawartych w samym tekście 

27 Ibidem, t. 2, s. 497–498.
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sugestii28 – podąża ścieżką „dociekań metafizycznych”. Każda postać 
ma uosabiać zatem inną z wielkich zasad ludzkiego życia. Castorp 
to niepokój młodości, Settembrini – Zachód i humanizm, pani 
Chauchat – Wschód i pożądanie, Naphta – żarliwość, Peeperkorn – 
dionizyjski hedonizm itd. Tymczasem analiza marksistowska każe 
nam tutaj, swoim niepoprawnym zwyczajem, wywodzić wieczność 
z historii społeczno-gospodarczej danej epoki29. W czytaniu mark-
sistowskim Nietzscheańska wola mocy to przecież nic innego jak 
ubrany w postmetafizyczne szaty mechanizm kapitalistycznej aku-
mulacji, zaś Heideggerowskie bycie nowożytnego bytu, które pole-
ga na ustawicznym dostawianiu (niemieckie słowo herstellen, ozna-
czające również „produkować”) składu, to tylko fikuśny sposób, aby 
opowiedzieć o przenikającej każdy aspekt życia logice kapitalistycz-
nej produkcji.

Podobną paralelę, choć póki co na nieco niższym, klasowym 
szczeblu ogólności można przeprowadzić w przypadku postaci za-
ludniających świat przedstawiony Czarodziejskiej góry. Weźmy Myn-
heer Peeperkorna, który w eksperymencie duchowym (Placet expe-
riri!) o kryptonimie „Hans Castorp” zaczyna brać udział w połowie 
drugiego tomu: 

Moi Państwo – brzmi jego pierwsza odnotowana w powieści wypo-
wiedź. – W porządku. Wszystko w porządku. Skoń-czone. Proszę jed-
nakowoż wziąć pod uwagę – i nie zapominać – ani na chwilę nie za-
pominać, że – Ale nie mówmy już o tym. Tamto leży mi tak dalece na 
sercu, jak przede wszystkim to, że jesteśmy zobowiązani – że katego-
rycznym wymaganiem – powtarzam i podkreślam to wyrażenie – ka-
tegorycznym wymaganiem nam stawianym – Nie! Nie, moi państwo, 

28 W odniesieniu do Hansa Castorpa Mann kilkukrotnie zastanawia się na przy-
kład w odautorskim komentarzu, „który to składnik mieszaniny stanowiącej 
istotę młodzieńca okaże się silniejszy: bourgeois, czy ten drugi…” (ibidem, t. 2, 
s. 12), co raczej nie zachęca w jakiś samooczywisty sposób do interpretacji po-
wieści w kategoriach dionizyjsko-apolińskich czy innych z podobnego poziomu 
abstrakcji.

29 Te dwa sposoby interpretacji nie muszą sobie przeczyć, o ile założy się, że onto-
logiczne zasady i antropologiczne typy nie znikają, ani nie podlegają przeobra-
żeniom, lecz konkretyzują się w zawsze nowych dekoracjach historycznych. 
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nie tak! Nie, jakobym chciał – W błędzie byłby ten, kto by myślał, że 
ja – Skończone, moi państwo! Zupełnie skończone. Wiem, że jesteśmy 
przecież tego samego zdania, a więc: do rzeczy30. 

Po czym następuje trzeźwy komentarz narratora: „Ostatecznie nic 
nie powiedział, ale głowę miał tak niepospolitą, mimikę i gestyku-
lację tak stanowczą, przejmującą i pełną wyrazu, że wszystkim a na-
wet nasłuchującemu Hansowi Castorpowi wydawało się, iż słyszą 
coś niezmiernie ważnego, albo też, jeśli nawet uświadamiali sobie 
brak rzeczowego, skończonego oświadczenia, nie czuli się jednak za-
wiedzeni”31. Niewykluczone, że można w mętnym, choć pełnym do-
stojeństwa Peeperkornie widzieć uosobienie dionizyjskich warto-
ści. Bardziej oczywista wydaje się jednak interpretacja dostrzegająca 
w nim alegoryczne wcielenie ideałów arystokracji – w jej szczegól-
nym dziejowym położeniu na początku dwudziestego wieku. To kla-
sa, która zachowała jeszcze dawne przywileje i królewską aurę, ale 
została już pozbawiona zdolności działania. Peeperkorn ma wpraw-
dzie, jak wielokrotnie zapewnia Mann, „potężną głowę” i budzi 
w słuchaczach nabożny szacunek, ale nie kończy właściwie żadnej 
ze swoich wypowiedzi. Co więcej, jego udział w powieści zamyka 
samobójstwo, które Castorp tłumaczy faktem, „że gdy uczucie za-
wiodło wobec życia, [Peeperkorn] odczuł to jako kosmiczną kata-
strofę i bluźnierstwo”, zaś Kławdia Chauchat kwituje zwięzłym: „C’est 
une abdication”32. Sugestia Manna jest delikatna, ale czytelna: niedo-
pasowanie Peeperkorna i głuchnącego na arystokratyczne wartości 
świata uczyniło z życia Holendra rozpaczliwą pantomimę (w scenie 
bezpośrednio poprzedzającej noc samobójstwa Peeperkorn przema-
wia do niesłyszących go za sprawą ryczącego wodospadu gapiów). 
Król, który traci królestwo, natychmiast staje się błaznem; zanim pa-
łac królewski przekształci się w turystyczny skansen, pozostaje jed-
nak krótka chwila na dobrowolną abdykację.

W podobny sposób, choć nie ma tu oczywiście miejsca, aby 
z należytą uwagą podjąć się takiej pracy, można zrekonstruować 

30 T. Mann, Czarodziejska góra, t. 2, s. 280.
31 Ibidem.
32 Ibidem, t. 2, s. 380–381.
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„substrat klasowy” reszty bohaterów Czarodziejskiej góry. Trzymając się 
wytycznych Jamesona, na tym etapie analizy należy jednak odpo-
wiedzieć jeszcze przynajmniej na dwa pytania. Gdzie w badanym 
utworze przebiega zasadniczy podział ideologiczny? I po której jego 
stronie opowiada się autor tekstu? Odpowiedź na drugie pytanie jest 
w przypadku książki Manna dosyć jednoznaczna. Wielkim przeciw-
nikiem Settembriniego w walce o duszę młodego Castorpa staje się 
w pewnym momencie Naphta, zaś im bliżej końca powieści, tym wy-
raźniej Castorp opowiada się po stronie pierwszego z pedagogów. 
Kim są jednak, w sensie ideologii klasowych, Settembrini i Naphta? 
Pierwszy to zaangażowany literat, Włoch, mieszczanin z krwi i ko-
ści, obrońca wartości pracy, praw człowieka, liberał, zapadnik, a być 
może rusofob, demokrata, wyznawca postępu, oświeceniowiec i ka-
pitalista: „Inżynierze – Settembrini zwraca się w pewnym momencie 
do Hansa Castorpa – […]. Ileż razy panu mówiłem, że człowiek po-
winien wiedzieć, kim jest, i myśleć tak, jak mu przystoi. Rzeczą czło-
wieka zachodniego, mimo wszystkie inne nieraz wysuwane propo-
zycje, jest rozum, analiza, czyn i postęp – a nie próżniacze legowisko 
mnicha”33. 

Czy pan nigdy nie zauważył, że jeżeli Rosjanin mówi: „cztery godzi-
ny” – jest to nie więcej, niż jeśli ktoś z nas powie „jedna”? […] Gdzie 
jest dużo przestrzeni, jest też wiele czasu – mówi się przecież, że oni są 
narodem, który ma czas i może czekać. My Europejczycy tego nie mo-
żemy. Mamy tak samo mało czasu, jak mało miejsca jest na naszym 
szlachetnym i misternie rozczłonkowanym kontynencie; musimy eko-
nomicznie gospodarować jednym i drugim i umieć wysnuwać z nich 
korzyści, korzyści, inżynierze!34

Settembrini to jednak przedstawiciel społecznie odpowiedzialne-
go biznesu. Utrzymuje kontakt z Międzynarodową Ligą Organizacji 
Postępu (sic!), której zadanie „polega na zapewnieniu szczęścia ca-
łej ludzkości, innymi słowy: na stopniowym zwalczaniu i wreszcie 
na zupełnym wytępieniu ludzkiego cierpienia za pomocą celowej 

33 Ibidem, t. 2, s. 48.
34 Ibidem, t. 1, s. 348.
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pracy społecznej”35, i pracuje na jej rzecz przy redakcji monumen-
talnej Socjologii cierpienia – co nie tylko czyni z niego wolnomula-
rza, ale przydaje mu również cech socjaldemokraty, choć natural-
nie dopiero w dzisiejszym rozumieniu tego pojęcia. Z kolei Naphta 
to eks-Żyd, urodzony na pograniczu Galicji i Wołynia syn rzezaka 
rytualnego (to nie przypadek: mordować mogą tylko namaszczeni, 
z modlitwą na ustach, przecinając właściwe włókna!), wkrótce jezu-
ita, arystokrata i skrajny radykał, wielbiciel średniowiecza, teokrata 
i komunista: „[…] jeśli chodzi o odbieranie człowiekowi godności, 
to dzieje jego są dokładnie te same co dzieje mieszczańskiego ducha. 
Odrodzenie, Oświecenie, nauki przyrodnicze, nauki ekonomicz-
ne nie pominęły nic, co mogło przyczynić się do poniżenia człowie-
ka”36. W ten sposób zwraca się on do Settembriniego: 

Czyżby pan mimo swój manczesteryzm nie zauważył istnienia takiej 
nauki społecznej, która jest dla ludzi przezwyciężeniem ekonomizmu, 
a której zasady i cele są dokładnie te same co chrześcijańskiego Państwa 
Bożego? Ojcowie Kościoła mówili, że „moje” i „twoje” są zgubnymi wy-
razami, a własność prywatna jest przywłaszczeniem i kradzieżą […]. 
Uważali, jak Tomasz z Akwinu, handel w ogóle, operacje czysto kupiec-
kie, sprzedawanie i kupowanie z doliczaniem zysku, choć bez obrobie-
nia, ulepszenia dóbr gospodarczych – za haniebne zajęcie […]. Otóż – 
wszystkie te ekonomiczne zasady i sprawdziany po wiekach zapo-
mnienia zmartwychwstają w nowoczesnym ruchu komunistycznym37.

W skrócie: mamy tu do czynienia z rywalizacją „wrażliwej społecz-
nie” klasy średniej i rewolucyjnego radykalizmu, który Mann, sto-
sownie do własnych czasów uczynił na tyle pojemnym, aby zawie-
rał zarazem cechy faszyzmu, komunizmu, jak i elementy religijnej 
dewocji.

Jak Mann wyobraża sobie efekt końcowy takiego starcia? Po 
pierwsze, nie skończy się na słowach. Podczas jednej z dyskusji 
Naphta żąda od Settembriniego honorowego zadośćuczynienia. Ten 

35 Ibidem, t. 1, s. 352.
36 Ibidem, t. 2, s. 73.
37 Ibidem, t. 2, s. 81–82.
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podejmuje wyzwanie, tłumacząc sekundującemu całemu wydarze-
niu – z neutralnych pozycji, choć wyraźnie bardziej przejętego losem 
Settembriniego – Castorpowi, że męski honor nakazuje mu wpraw-
dzie wystawić się na kulę, ale sam nie zamierza bynajmniej do ni-
kogo strzelać. Po drugie, z pojedynku cało wychodzi Settembrini. 
Trudno jednak mówić o jego zwycięstwie. Przysługujący mu strzał 
Włoch oddaje w powietrze, co stanowi preludium do być może naj-
bardziej przejmującego fragmentu powieści: „Tchórzu! – krzyknął 
Naphta; w okrzyku tym brzmiało ludzkie przyznanie, że trzeba wię-
cej odwagi, by strzelać do drugiego, aniżeli by pozwolić strzelać do 
siebie. Potem podniósł broń w sposób, który nie miał już nic wspól-
nego z walką, i wypalił sobie prosto w skroń”38. Tak więc wzorem 
Peeperkorna Naphta popełnia samobójstwo. W przeciwieństwie do 
Peeperkorna czyni to jednak w afekcie, podejmując beznadziejną 
walkę ze światem, który – no właśnie, co? – staje bokiem i wcale nie 
zamierza z nim walczyć. Odczuwam pokusę, aby w oparciu o tę sce-
nę przypisać Mannowi wizjonerstwo bardziej dalekosiężne niż to, 
które zwykło mu się przyznawać (Naphta jako ideolog nazistowskiej 
„konserwatywnej rewolucji”, której historia kończy się klęską i sa-
mobójstwem Wodza). Co znaczy bowiem dziwaczny z pozoru po-
mysł pisarza, że Settembrini „wygrywa” – doprowadza do likwida-
cji przeciwnika – p o n i e w a ż  nie zamierza z nim walczyć? Czy nie 
przypomina to gestu Henry’ego Forda, upowszechnionego na wiel-
ką skalę po drugiej wojnie światowej, który spacyfikował swoich pra-
cowników nie dzięki siłowej potyczce, ale spełniając ich postulaty?39 
Rewolucjoniści sami sobie strzelą w łeb, gdy uczyni się ich udzia-
łowcami firm (albo uzależni od osiąganych przez firmę zysków wy-
sokość wypłacanych im w przyszłości emerytur), w których na co 
dzień wykonują urągającą ludzkiemu poczuciu sensu i przyzwoito-
ści pracę. Dalej, czy „zwycięstwo”, pozostawiające na placu boju już 
tylko demokratyczny i społecznie zaangażowany liberalizm, nie sta-
nowi zapowiedzi mającej się narodzić kilkadziesiąt lat później po-
nowoczesnej postpolityki? Wreszcie, czy Mann, konstruując postać 

38 Ibidem, t. 2, s. 488.
39 Zob. rozdział 2, przypis 87.
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„jezuickiego komunisty”, i przeciwstawiając go szczerze przywią-
zanemu do ideałów wydajności i społecznego postępu demokraty, 
nie przeczuł przypadkiem czegoś, co dzisiejsza lewica właśnie za-
czyna sobie uświadamiać?40 Być może (choć nie podzielam do koń-

40 Warto w tym miejscu otworzyć nieco dłuższy nawias. Popularny pogląd głosi, 
że inspiracją dla postaci Naphty był György Lukács, którego Mann miał okazję 
poznać w 1919 roku w Wiedniu. Po porażce rewolucji komunistycznej na Wę-
grzech Lukács musiał uciekać przed represjami grożącymi mu ze strony rządu 
Horthy’ego. W Wiedniu groziła mu z kolei deportacja. W tych okolicznościach 
Mann, ceniący krytykę literacką Lukácsa, napisał w jego obronie list do kanc-
lerza Austrii Ignaza Seidla: „Chodzi o dr. Georga Lukácsa, człowieka, którego 
intelektualnego usposobienia, światopoglądu i społecznego credo w najmniej-
szym stopniu nie podzielam, ale którego poważna, czysta i dumna umysłowość 
budzi mój trwały szacunek. Jego pisma krytyczne – Die Seele und die Formen, 
Teoria powieści oraz inne – należą bez wątpienia do najważniejszych prac na ten 
temat, spośród tych, które w ostatnich kilku dekadach pojawiły się w języku nie-
mieckim [wprawdzie jest komunistą, ale przecież pisze po niemiecku! – B. K.]. 
Znana jest Panu z pewnością historia jego życia, jego bogate burżuazyjne ko-
rzenie, przywileje, które poświęcił z powodu swoich przekonań, wykazując się 
idealizmem, o którym mógłby Pan zauważyć, że powinien posłużyć lepszym ce-
lom; jednakowoż nie stanowi on gestu małej i słabej duszy” – i dalej w tym du-
chu (cyt. za: J. Marcus, Georg Lukács and Thomas Mann: a study in the sociology 
of literature, Amherst 1994, s. 160). Dyskusja na temat Lukácsa-Naphty rozpo-
częła się w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku, gdy francuski badacz Mau-
rice Colleville opublikował w piśmie „Etudes Germaniques” artykuł, w którym 
znalazło się stwierdzenie: „M. Lukács […] on essure qu’il a fourni à Thomas 
Mann l’original de Naphta du »Zauberberg«” (cyt. za: ibidem, s. 62). Collevil-
le przypuszczalnie miał na myśli pracę innego francuskiego germanisty Pierre-
-Paula Sagave’a, który sprawę Lukácsa jako historycznego pierwowzoru Naph-
ty konsultował z Mannem osobiście. W 1934 roku, co dla nas już bezpośrednio 
ważne, otrzymał on od Manna odpowiedź zawierającą takie między innymi wy-
jaśnienie: „Nigdy nie spotkałem komunistycznego jezuity, ale to, że takie połą-
czenie jest zarówno możliwe, jak i sensowne zdaje się potwierdzać intelektual-
nie całkowicie spójny pogląd na życie (Weltbild) pana Naphty” (cyt. za: ibidem). 
Z kolei w 1950 roku, gdy Sagave przygotowywał swoją dysertację do druku, za-
dał Mannowi swoje pytanie jeszcze raz, tym razem pytając o wpływ, jaki na Na-
phtę wywarły prace polityczne Lukácsa oraz, co znamienne w kontekście poli-
tyczno-teologicznych inspiracji późnej lewicy, Carla Schmitta. Słowem: Naphta 
to Lukács i Schmitt w jednym – połączenie, którego egzystencjalne konsekwen-
cje Mann rozważył już ponad osiemdziesiąt lat temu, przypuszczalnie, a przy-
najmniej tak sądził on sam, będąc w tym względzie prekursorem. Oto jego od-
powiedź na list Sagave’a: „Na oba pańskie pytania muszę udzielić odpowiedzi 
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ca tych intuicji) odwrotnością demokratyczno-liberalnego kapitali-
zmu, i jedynym realnym jego przeciwnikiem nie jest wcale system 
bardziej racjonalny i cechujący się większą społeczną wrażliwością. 
Komunista albo jest jezuitą i wierzy w inne życie, święty porządek, 
na którego ołtarzu można w pewnych okolicznościach złożyć ofia-
rę z wrażliwości, przedsiębiorczości i rozumu, albo staje się kapita-
listą w wersji light, być może nieco mniej odpychającym, ale przez 
swoje pozorne wycofanie tym skuteczniej reprodukującym skostnia-
ły w swej instrumentalnej racjonalności porządek.

Urzeczowienie

Trzeci horyzont analizy, gdzie zadanie polega na opisie „ideologii 
formy”, dotyczy spraw najbardziej fundamentalnych. O jakim pod-
stawowym niepokoju epoki świadczy forma danego dzieła sztuki? 
Zauważmy od razu, że na tym etapie z analizy znika czynnik subiek-
tywny. Wewnętrzny konflikt, który prowadzi do powstania produktu 
kulturowego, lub zbiór poglądów klasowych, którym twórca udzie-
la świadomie lub nieświadomie wsparcia, zależą w znacznej mierze 

przeczącej. Ani w latach dwudziestych, ani nigdy indziej nie czytałem jakich-
kolwiek pism politycznych Lukácsa; czytałem wyłącznie jego krytykę literac-
ką. Nie znam Historii i świadomości klasowej. To samo odnosi się do Karla (sic!) 
Schmitta. Tylko o nim słyszałem. Zrozumiałe jest myślenie, że studiowałem te 
wszystkie rzeczy, pracując nad Czarodziejską górą. Mowa w niej o sprawach, ta-
kich jak natura wolnomularstwa czy edukacja jezuicka, które zostały przestu-
diowane. Ale większość tego zaczerpnąłem ze spraw rozgrywających się wokół 
mnie. Tak wiele wisiało wówczas w powietrzu – i wszystkie te problemy zosta-
ły już raz wyczerpująco przemyślane w moich Rozważaniach człowieka apoli-
tycznego, jako rodzaj przygotowania do powieści. Błagam Pana, aby nie wycią-
gał Pan nazwiska Lukácsa w zawiązku z Czarodziejską górą i Naphtą. Żywił on 
wyłącznie wielki podziw dla tej powieści i oczywiście nigdy nie przyszło mu 
do głowy, że mógłby zostać uznany za model dla Naphty. Nie chcę, aby ktokol-
wiek wbijał mu do głowy podobny pomysł. Wyobraźnia i rzeczywistość są tak 
od siebie różne, jak to tylko możliwe, i zupełnie bez względu na różnice w po-
chodzeniu i szczegółach biograficznych, prawdziwy Lukács nie miał nic wspól-
nego z m i e s z a n k ą  k o m u n i z m u  i  j e z u i t y z m u, k t ó r a  j e s t 
m o i m  w y n a l a z k i e m  i  k t ó r a, z  i n t e l e k t u a l n e g o  p u n k-
t u  w i d z e n i a, j e s t  z u p e ł n i e  n i e z ł a” (ibidem, s. 62, podkreśle- 
nie – B. K.).
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od jego biografii, pochodzenia społecznego czy sympatii politycz-
nych. Forma ma znacznie bardziej uniwersalny, mniej podatny na 
przygodne wpływy charakter. W przypadku Czarodziejskiej góry wi-
dać to zresztą szczególnie dobrze. Paradoks polega bowiem na tym, 
że Mann, korzystając z nowych, modernistycznych środków wy-
razu i konstruując swoją powieść wokół na wskroś nowoczesnych 
toposów i obsesji (rozdział Śnieg, wzorem wydanego w 1922 roku 
Ulissesa Joyce’a, czyta się jak narkotyczną wizję, a całe strony powie-
ści wypełniają rozważania na temat czasu, natury odkryć naukowych 
i możliwości inżynierii społecznej), chce w dalszym ciągu opisywać 
stabilny świat mieszczańsko-arystokratycznych wartości. Z jednej 
strony, jako artysta, wyczuwa już zatem przydatność nowej estety-
ki, jej zbieżność z temperaturą życia własnej epoki. Z drugiej, nie 
akceptuje on kierunku zwiastowanych przez tę estetykę zmian spo-
łecznych. Jak widzieliśmy jednak, starego wina do nowych beczek 
wlewać niepodobna. Chcąc pozostać wiernym „duchowi opowieści”, 
Mann musi ostatecznie dokonać skoku, wytoczyć na scenę machinę 
działań wojennych. To problem, który w zaostrzonej postaci moż-
na przedstawić jako rozterkę filmowca, który przy pomocy technik 
operatorskich dzisiejszych wideoklipów usiłuje nakręcić dokument 
dotyczący zebrań związku filatelistów: niby się da, ale byłoby z ko-
rzyścią dla wszystkich, gdyby panowie przy stolikach zechcieli tro-
chę poudawać dyskotekę.

Co jednak z fundamentami nowoczesnego życia? Jakich sugestii 
na ich temat dostarcza modernistyczna stylistyka? Jameson pisze: 

Przedstawienie indywidualnych obiektów stanowi w najlepszym razie 
wyraz estetycznego upodobania lub beletrystycznej inklinacji; przed-
stawienie nie urasta też do rangi samoistnego problemu i dylematu, do-
póki uznaje się za oczywistą i od ręki dostępną możliwość jakiegoś re-
alistycznego dostępu do społecznej całości. Dopiero wraz z drugim lub 
monopolistycznym stadium kapitalizmu, oraz wyłonieniem się klasycz-
nego systemu imperialistycznego poza granicami poszczególnych do-
świadczeń narodowych, odczuwalne staje się radykalne estetyczne i epi-
stemologiczne wątpienie co do możliwości uchwycenia społeczeństwa 
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jako całości: to właśnie to radykalne wątpienie inauguruje modernizm 
jako taki i konstytuuje specyficzny dla niego dramat figuratywny41. 

Słowem: formalizm modernistycznej produkcji kulturowej i szalo-
ne eksperymenty stylistyczne różnych awangard nie mają nic wspól-
nego z pragnieniem nieodpowiedzialnej i wolnej od wszelkich 
ograniczeń zabawy. Biorą się one raczej z autentycznego dramatu 
ówczesnych twórców, którzy przy pomocy kolejnych i coraz bardziej 
ekscentrycznych rozwiązań formalnych próbowali oswoić niepokój 
wynikający z przeczucia wymykającej się możliwości przedstawienia 
ludzkiego życia jako całości. Tymczasem, by wyrazić się nieco gór-
nolotnie, przeżycie dramatu ludzkiego losu w całej jego pełni, a zara-
zem w historycznie specyficznych dekoracjach, stanowiło od zawsze 
jedno z najszczytniejszych powołań i ambicji prawdziwej sztuki.

W pracach Jamesona można znaleźć dwie zasadnicze wskazów-
ki, dlaczego tworzenie tekstów kulturowych spełniających „kryte-
rium całości” staje się w pierwszych dekadach dwudziestego wie-
ku tak trudne. Po pierwsze, o czym wspomina on w przytoczonym 
przed chwilą fragmencie, ludzki świat przeżywany, próbując nadą-
żyć za błyskawicznym rozwojem przestrzennym kapitalizmu, po-
większa się w tamtym okresie do nienotowanych wcześniej rozmia-
rów (na ten sam czynnik, jak pamiętamy, wskazuje w kontekście 
rozwoju nowych nurtów estetycznych Harvey, posługując się po-
jęciem czasowo-przestrzennej kompresji). Po drugie, tkanka ludz-
kiego doświadczenia, wcześniej nosząca jeszcze znamiona przed-
nowoczesnej niewinności, zostaje poddana gruntownej obróbce 
wynalezioną przez kapitalizm techniką utowarowienia-reifikacji 
(Jameson podąża w tym miejscu tropem Lukácsa z Historii i świa-
domości klasowej, do czego za moment wrócimy). Zatem moderni-
styczny problem przedstawienia amerykański literaturoznawca wy-
wodzi wprost z historycznych przemian kapitalistycznego sposobu 
produkcji i ma on jego zdaniem wymiar zarówno horyzontalny, jak 
i wertykalny: 1) czynniki wpływające na ludzki świat przeżywany, ze 

41 F. Jameson, Late Marxism. Adorno, or, the Persistence of the Dialectic, London–
–New York 1996, s. 244.
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względu na geograficzny zasięg globalizującego się systemu, przesta-
ją być dostępne świadomej refleksji; 2) pod powierzchnią życia lu-
dzie zaczynają przeczuwać istnienie jakiejś potężnej i hegemonicz-
nej struktury, która wymykając się intelektualnemu oglądowi, ma 
zarazem rozstrzygający wpływ na kształt ich codzienności. Pascal pi-
sał w Myślach o dwóch nieskończonościach: tej, która budzi trwogę 
ze względu na przyprawiający o zawrót głowy ogrom wszechrzeczy, 
„[…] niechaj wyobraźnia idzie dalej; wcześniej znuży się pojmowa-
niem niż natura dostarczaniem przedmiotów”; oraz tej, która otwie-
ra się, gdy człowiek podąży wzrokiem wyobraźni w głąb ciała roz-
tocza, organizmu najmniejszego z możliwych, „[…] ukażą mu tam 
nową otchłań”42. Drugie stadium akumulacji kapitału, kapitalizm 
monopolistyczny, czyni metafizyczny zachwyt Pascala elementem 
codziennego doświadczenia milionów ludzi. Nie tylko bowiem gu-
bię się, próbując zrozumieć wpływ, jaki na moje przyszłe życie za-
wodowe ma wyż demograficzny w Afryce, ale tylko z najwyższym 
trudem potrafię pojąć reguły rządzące cyrkulacją kapitału, stano-
wiącego coś na kształt struktury molekularnej nowoczesnego społe-
czeństwa, która znany nam z doświadczenia świat powołuje w ogóle 
do życia. Współczesna ekonomia, w sensie potrzebnych do jej zgłę-
bienia mocy obliczeniowych, stanowi z punktu widzenia pojedyn-
czego człowieka pełnowartościowy ekwiwalent wieczności. W do-
bie modernizmu, podkreślmy jednak od razu, ten kontemplacyjny, 
przypominający wyuczoną bezradność stosunek do rzeczywistości 
budził wciąż wyraźny sprzeciw, wydawał się stanem przejściowym, 
a w każdym razie możliwym do odwrócenia.

W Czarodziejskiej górze, podobnie jak w wielu innych dziełach 
modernizmu, coś, co uznaliśmy przed chwilą za horyzontalny aspekt 
problemu estetycznej figuracji, widoczne jest zwłaszcza w nacisku, 
czy wręcz obsesji, jaką u Manna budzi tematyka czasu. Lukács, w na-
pisanej w 1962 roku, ponad czterdzieści lat po pierwszym wydaniu, 
przedmowie do własnej Teorii powieści nie bez szczypty samozado-
wolenia odnotowuje, że udało mu się w niej ukazać „nową funkcję 

42 B. Pascal, Myśli, przeł. T. Żeleński (Boy), Warszawa 2000, fragment 84 [347– 
–348], s. 51–52.
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czasu w powieści, opartą o Bergsonowską koncepcję »durée«”, co jest 
„tym bardziej uderzające, że Proust stał się znany w Niemczech do-
piero po 1920 roku, Ulisses Joyce’a nie wcześniej niż w 1922 roku, 
a Czarodziejska góra została opublikowana w roku 1924”43. Tekst 
tej ostatniej stanowi rzeczywiście istny traktat na temat natury cza-
su i skomplikowanych związków łączących go z przestrzenią. Sam 
Mann zauważył kiedyś, że Czarodziejska góra to w podwójnym sen-
sie tego słowa Zeitroman: powieść, która tworzy panoramiczny ob-
raz własnych czasów, oraz powieść, w której sam czas stanowi przed-
miot intensywnych intelektualnych dociekań.

Czas płynie, przede wszystkim, zupełnie inaczej w sanatorium 
„Berghof ” niż na nizinie. To sprawa kluczowa: czyż bowiem fakt, 
że Mann potrafi zbudować kosmos sanatoryjnego świata – stwarza-
jąc zarazem wrażenie, że opisuje c a ł o ś ć  życia swojego bohatera – 
nie jest możliwy wyłącznie dlatego, że ogranicza się on w swoim opi-
sie do niewielkiego wycinka przestrzeni? W Pani Dalloway Virginii 
Woolf akcja całej powieści rozgrywa się w ciągu jednego dnia. 
Podobnie jest w Ulissesie Joyce’a. Czy we wszystkich tych przypad-
kach, sztandarowych dziełach literackiego modernizmu, nie chodzi 
o tę samą intuicję? Całość się wymyka, staje się zbyt wielowątkowa 
i symultaniczna, aby ująć ją w karby opowiadanej dzień za dniem 
i krok po kroku narracji. Trzeba zatem wynaleźć sposób, aby zacho-
wując wrażenie autentyzmu, zdać mimo wszystko relację z czyjegoś 
życia. Chcąc być realistą, jak na ironię, należy zrezygnować z reali-
stycznych środków wyrazu („Bądź realistą – żądaj niemożliwego!” – 
brzmiało jedno z zawołań paryskiego maja 1968 roku). Sposobem, 
który się w takiej sytuacji narzuca, jest rezygnacja z bezpośredniej, 
wet za wet, odpowiedniości życia i sztuki. Właściwie wszystkie mo-
dernistyczne awangardy – surrealizm, symbolizm, kubizm itd. – mó-
wią przede wszystkim jedno: to, na co patrzysz, co czytasz, czego słu-
chasz, nie jest (tylko) tym, na co patrzysz, co czytasz, czego słuchasz. 
Ta góra to nie jakaś tam zwyczajna góra, ale góra czarodziejska, góra 
przemienienia, gdzie świat, wzorem zamkniętego w szklanej kuli zi-
mowego widoczku, kurczy się do rozmiarów alpejskiego sanatorium. 

43 G. Lukács, The Theory of the Novel, Cambridge, Ma. 1974, s. 14.
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Zaś dzień z życia mieszkańca Dublina, Stefana Dedalusa, to nie ża-
den dzień z życia mieszkańca Dublina, ale odyseja, żegluga po wzbu-
rzonym morzu nowoczesnego życia.

Dodajmy, że Jameson, który na marginesie jednej ze swoich 
książek poświęcił kilka akapitów Czarodziejskiej górze, odnajduje 
u Manna analogiczny zabieg formalny. W tekście powieści dostrze-
ga on mianowicie obecność „narodowych alegorii” – postaci, takich 
jak Kławdia Chauchat czy Mynheer Peeperkorn, będących schema-
tycznymi przedstawieniami i „skrótami” związanych z ich miejscem 
pochodzenia narodowych charakterów. W epoce realizmu egzysten-
cja człowieka mieściła się w ramach poszczególnych państw narodo-
wych. Potem rzeczywistość zaczęła się komplikować, dlatego chcąc 
zachować możliwość konstruowania z niej spójnej fabuły, należało 
skorzystać z nieznanych wcześniej literackich chwytów. Modernizm 
i alegoria narodowa stanowiły próbę wypełnienia próżni, która w ka-
pitalizmie monopolistycznym pojawiła się między życiem prywat-
nym a definiującymi je, już w skali międzynarodowej, polityczno-
-gospodarczymi strukturami. Dalsze postępy, jakie w dwudziestym 
wieku poczyniła globalizacja, sprawiły jednak, że także alegoria na-
rodowa stała się niewystarczająca i anachroniczna: „[…] ten obecnie 
przestarzały system narracyjny – podkreśla Jameson – jako formal-
na możliwość powstaje wskutek sytuacji, której zmiana ponownie 
go wyklucza”44. Bohater powieści i obywatel Rosji, który nosiłby tak 
nachalne znamiona skojarzonych z jego krajem narodowych stereo-
typów jak choćby pani Chauchat – nawet jej nazwisko, chaud chat, 
zawiera „aluzję”, która z dzisiejszego punktu wydaje się cokolwiek 
tandetna – mógłby się obecnie obronić co najwyżej w kontekście ko-
mediowym, ale z pewnością nie na stronach powieści aspirującej do 
rangi panoramy własnej epoki, jaką była Czarodziejska góra.

Obok piętna lokalnej specyfiki czas w powieści Manna cha-
rakteryzuje się również przedziwną, uzależnioną od rytmu życia 
plastycznością: przyśpiesza i gęstnieje, by za chwilę wlec się bez 
końca pośród pozbawionych wyraźnego celu dni. Pierwszy tom 
Czarodziejskiej góry to pięć rozdziałów opisujących pierwszy rok 

44 F. Jameson, National Allegory in Wyndham Lewis, s. 312.
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pobytu Hansa Castorpa w sanatorium. W drugim tomie, objęto-
ściowo zbliżonym do pierwszego, znajdziemy już tylko dwa roz-
działy, w których Mann opisał jednak historię sześciu pozostałych 
lat, jakie młodzieniec spędził w szwajcarskim kurorcie. Z kolei sam 
Castorp w następujący sposób wypełnia sobie dni z dala od trzeź-
wej i pragmatycznej niziny: 

Siadywał nieraz z zegarkiem w ręku – ze swoim płaskim, gładkim, zło-
tym zegarkiem kieszonkowym, otwierał kopertę z wyrytym na niej 
monogramem i patrzył na okrągłą, porcelanową płaszczyznę, otoczo-
ną dwoma rzędami czarnych i czerwonych cyfr arabskich, oraz na zło-
te, misternie rzeźbione wskazówki i cienki sekundnik, skrzętnie krą-
żący po swym odrębnym kółku. Hans Castorp zatrzymywał na nim 
wzrok, usiłował wstrzymać lub przeciągnąć bieg kilku minut, złapać 
uciekający czas. Wskazówka dreptała dalej, nie zważając na cyfry, do 
których się zbliżała, których dosięgała, które mijała, zostawiała daleko 
za sobą, których, zbliżywszy się, ponownie dosięgała. Nie uznawał żad-
nych celów, odcinków, znaków. Powinna by się zatrzymać przez chwi-
lę na sześćdziesiątce albo oznajmić przynajmniej w inny jakiś sposób, 
że tu się coś skończyło. Lecz nie – mijała ją szybko, tak samo jak każdą 
inną cyframi nie oznaczoną kreseczkę. Toteż było jasne, że z a s t a ł a 
całe to znakowanie i podział – a sama tylko idzie i idzie…45

Mann podejmuje zatem w swojej powieści nie tylko zagadnienie cze-
goś, co można nazwać geograficzną dystrybucją czasu, ale również 
problem jego wewnętrznej struktury. To zaś prowadzi nas bezpo-
średnio do drugiego, wertykalnego aspektu problemu przedstawie-
nia, który powstaje już nie na skutek e k s p a n s j i  kapitalistycznego 
sposobu produkcji, ale p e n e t r a c j i  jego cynicznej logiki w tkan-
kę nowoczesnego życia. Wydaje się bowiem, że „organiczną” natu-
rę Mannowskiego czasu należy czytać przede wszystkim jako kryty-
kę kapitalistycznego, podzielonego na zestandaryzowane jednostki 
czasu, który miażdży jednostkę na wzór jakiejś piekielnej i potrafią-
cej wyłącznie liczyć maszynerii. W słynnej scenie filmu Metropolis 
Fritza Langa z 1927 roku ramiona robotnika zostają rozciągnięte 

45 T. Mann, Czarodziejska góra, t. 2, s. 272.
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pomiędzy wskazówkami ogromnego zegara (na którego tarczy cy-
fry biegną od jednego do dziesięciu, co odpowiada długości typowej 
zmiany w fabryce) w pozie przypominającej ukrzyżowanie. Te mo-
dernistyczne obsesje, o których wspominaliśmy również w poprzed-
nim rozdziale, nie powinny budzić zaskoczenia. Ewolucja społecz-
nej percepcji czasu stanowi jeden z kluczowych wymiarów procesu 
urzeczowienia, który Jameson uznaje za najważniejszą „sprzecz-
ność” drugiej fazy kapitalizmu. Czym jest wszakże sam ten proces, 
który postępuje pari passu z rozwojem kapitalizmu i „w decydujący 
sposób wpływa na formę przedmiotową właściwą zarówno przed-
miotom, jak i podmiotom tak tworzącego się społeczeństwa, stosun-
kowi tego społeczeństwa do przyrody, wreszcie możliwym w jego 
ramach stosunkom między ludźmi”?46 György Lukács, a więc au-
tor tekstu, który uczynił z urzeczowienia centralną kategorię dwu-
dziestowiecznego marksizmu, definiuje je na kilka sposobów47. Nie 
ma tu miejsca, aby szczegółowo prześledzić jego tok rozumowania, 
który daleki jest zresztą od pojęciowej precyzji48, jednak zasadnicza 

46 Ibidem, s. 206.
47 Warto podkreślić, że we wspomnianym tekście wątek czasu pojawia się explici-

te i pełni ważną funkcję. Lukács najpierw cytuje Marksa z Nędzy filozofii: „[…] 
wahadło zegara stało się dokładną miarą stosunku dokonań dwóch robotników, 
podobnie jak jest ono dla prędkości dwóch lokomotyw […]. Czas jest wszyst-
kim, człowiek jest już niczym; jest co najwyżej ucieleśnieniem czasu. O jako-
ści nie ma już mowy. Ilość decyduje o wszystkim: godzina za godzinę, dzień za 
dzień”, by następnie wygłosić własny komentarz: „Tym samym czas traci swój 
jakościowy, zmienny, przepływowy charakter: zastyga raczej w jakieś ściśle 
ograniczone kontinuum, które jest ilościowo mierzalne i wypełnione ilościowo 
mierzalnymi »rzeczami« […], a więc zastyga w przestrzeń” (G. Lukács, Urzeczo-
wienie i świadomość proletariatu, w: idem, Historia i świadomość klasowa, przeł. 
M. Siemek, Warszawa 1988, s. 210).

48 Zob. jednak książkę aktualnego dyrektora Instytutu Badań Społecznych we 
Frankfurcie, Axela Honnetha: Reification: A New Look at an Old Idea (The Ber-
keley Tanner Lectures), Oxford–New York 2008, gdzie autor szczegółowo opi-
suje losy pojęcia reifikacji od jego pierwszego sformułowania u Lukácsa, przez 
marginalizację w latach po drugiej wojnie światowej, po jego renesans na po-
czątku dwudziestego pierwszego wieku. Co do analizy samego Lukácsa, Hon-
neth słusznie zauważa: „Wprawdzie z początku kieruje on spojrzenie niemal 
wyłącznie na zjawiska, które w opisie Marksa świadczą o »fetyszyzmie towaro-
wym«, po kilku stronach zaczyna jednak wyzwalać się z wąskiej koncentracji na 
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intuicja węgierskiego filozofa wydaje się jasna: rozpowszechnienie 
wymiany towarowej, a przede wszystkim sama organizacja kapita-
listycznego procesu produkcji wywołały u ludzi skłonność do po-
strzegania rzeczywistości (w tym samych siebie) przez pryzmat rze-
czy, w dodatku rzeczy mającej wyłącznie ilościowe i niespecyficzne 
cechy. „Na skutek racjonalizacji procesu pracy ludzkie przypadłości 
i cechy szczególne robotnika w coraz większym stopniu występują 
j a k o  l i  t y l k o  ź r ó d ł a  m o ż l i w y c h  b ł ę d ó w”49.

Pisząc o procesie urzeczowienia, Jameson na pierwszy plan wy-
suwa dwa dodatkowe wątki. Po pierwsze, i wzorem samego Lukácsa, 
który z dzieł Marksa wyłuskał kilka (dosłownie) fragmentów, w któ-
rych padają niemieckie słowa Verdinglichkeit lub Versachlichkeit, czy-
niąc z nich jądro filozoficzne marksizmu, Jameson skoncentrował 
się na pojawiającym się w Urzeczowieniu i świadomości proletariatu 
w równie marginalnym zakresie (bodajże raz)50 sformułowaniu Zur- 
-Ware-Werden, czyniąc zeń sedno koncepcji Lukácsa. Reifikacja to 
zatem w naszych czasach przede wszystkim utowarowienie. „Pojęcie 
towaru – pisze Jameson – tnie w poprzek zjawiska urzeczowienia – opi-
sanego […] w kategoriach działania lub produkcji – pod innym ką-
tem, od strony konsumpcji”51. Innymi słowy, struktura rzeczy przeni-
ka do ludzkiego krwiobiegu już nie tyle, a w każdym razie nie przede 
wszystkim, za sprawą podejmowanej przez nas aktywności zawodo-
wej, ale pod wpływem konsumpcji, której oddajemy się w wolnym 
czasie. Bez wątpienia dotyczy to głównie kapitalizmu w jego trze-
cim albo późnym stadium, ale jako zjawisko utowarowienie stanowi 

sferze ekonomii, poszerzając pojęcie urzeczowienia i różnych związanym z nich 
form konfliktu tak, aby obejmowało ono całość życia społecznego w kapitali-
zmie”. Wreszcie, Lukács dochodzi do „centralnego twierdzenia swojej analizy: 
w kapitalizmie urzeczowienie doszło do punktu, w którym zaczęło ono stano-
wić »drugą naturę« istot ludzkich” (ibidem, s. 23). Wbrew Honnethowi dodaj-
my jednak, że Lukácsowi nie chodziło wyłącznie o powstającą na skutek roz-
woju kapitalizmu „drugą naturę i s t o t  l u d z k i c h”, ale, co zdradza zresztą 
metaforyczny charakter koncepcji węgierskiego filozofa, o drugą naturę w ogó-
le (zob. G. Lukács, Urzeczowienie i świadomość proletariatu, s. 203).

49 Ibidem, s. 208–209.
50 Zob. ibidem, s. 214.
51 F. Jameson, Reification and Utopia in Mass Culture, s. 11.
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nieodrodne dziecko kapitalistycznej gospodarki już w najprymityw-
niejszych jej formach. W rezultacie utowarowienia z naszego świata 
znikają nie tylko te elementy, które wymykają się pomiarowi i kalku-
lacji (diagnoza reifikacji), ale również takie, które nie pozwalają na 
ich natychmiastową i jednoznaczną asymilację. Poradniki rozwoju 
osobowości nie pozostawiają w tym punkcie żadnych wątpliwości: 
„Jesteś tym, co w sobie potrafisz pokazać innym”, „zawsze pamiętaj, 
jaka jest wartość dodatkowa tego, co mówisz” itd.

Po drugie, ważne miejsce w analizie Jamesona zajmuje pieniądz. 
Nieprzypadkowo w przypisie, zamiast Lukácsa, pojawia się u nie-
go w kontekście reifikacji Georg Simmel i jego Filozofia pieniądza 
oraz esej Mentalność mieszkańców wielkich miast (choć modyfikacja 
Jamesona sprowadza się w gruncie rzeczy do innego rozkładu ak-
centów: co nie powinno dziwić, biorąc pod uwagę, że Lukács obro-
nił dysertację doktorską w Berlinie właśnie pod kierownictwem 
Simmla). Urzeczowienie w dalszym ciągu polega więc na ogołoce-
niu ludzkiego życia z wymiaru jednostkowości i niepowtarzalno-
ści, które nastąpiło wraz z upowszechnieniem kapitalizmu. Jameson 
wyraźniej podkreśla jednak rolę, jaką w tym procesie odegrał pie-
niądz. Różne zajęcia, które w dawniejszych epokach były właściwie 
nieporównywalne, w dziewiętnastym wieku zyskały bowiem wspól-
ny mianownik w postaci wypłacanej za ich wykonanie sumy pienię-
dzy52. Psychologiczny efekt był taki, że zamiast zamkniętego i osa-
dzonego w jednorazowym kontekście bytu, ludzie na masową skalę 
nauczyli się postrzegać świat przez unifikujący filtr pieniądza: coś, na 
co wcześniej mieli wyłączność przedstawiciele kasty kupieckiej. To 
tak, jakby założyć specjalne okulary, sprowadzające kolory, zapachy, 

52 Dlaczego Jameson wiąże zjawisko urzeczowienia z drugim stadium rozwoju ka-
pitału, a nie z kapitalizmem w ogóle? Ktoś złośliwy mógłby przecież powiedzieć, 
że istnieją mocne podstawy, aby twierdzić, że na wynalezienie pieniądza i han-
dlu człowiek nie musiał czekać do dziewiętnastego wieku… Wszystko to oczy-
wiście kwestia proporcji. Wątek ten został już zresztą wyczerpująco omówio-
ny przez Lukácsa: „[…] osobowy charakter stosunków ekonomicznych bywał 
jeszcze w początkowej fazie rozwoju kapitalizmu względnie jasno dostrzegany, 
lecz następnie, w miarę jak rozwój ten postępował naprzód […] przeniknięcie 
tej rzeczowej przesłony stawało się czymś coraz rzadszym i coraz trudniejszym” 
(G. Lukács, Historia i świadomość klasowa, s. 202–203).
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fakturę czy wreszcie znaczenie postrzeganej rzeczywistości do jej 
ilościowego rdzenia. Czy to zresztą przypadek, że w tym samym 
mniej więcej okresie, gdy kapitalizm osiągnął rozwiniętą postać, 
Ferdinand de Saussure zdecydował się rozbić stały związek znacze-
nia i słowa i uzależnić to pierwsze od gry różnic między fonemami, 
kładąc zarazem podwaliny pod rozwój strukturalizmu? Od tego mo-
mentu językoznawstwo, a za jego przykładem inne dyscypliny, mo-
gło już obstawać przy kluczowej dla konstytucji sensu roli struk-
tury i (anonimowej, mechanicznej, sygnał-brak sygnału) różnicy. 
Na przykład, z punktu widzenia strukturalizmu, znaczenie sło-
wa „mały” nie wynika z koniecznego związku znaczenia (małości) 
z wyrazem o określonej formie („mały”), ale powstaje dzięki właści-
wej interpretacji różnic w obrębie systemu wyrazów o podobnym 
brzmieniu: „mały” a „bały”, „lały”, „wały”, „pały” itd. Tak więc sta-
bilny fundament znaczenia, w postaci konkretnego wyrazu, został 
zastąpiony przez miejsce w abstrakcyjnym systemie; konkretno- 
-zmysłowy przedmiot wyparty przez matematyczną funkcję; zwią-
zek znaczenia z określonym słowem rozbity na różnice między nie-
słyszalnymi dla nieuzbrojonego ucha fonemami. A dlaczego nie? 
Skoro szlifowana przez rękodzielnika srebrna brosza, raz po raz 
oglądana przez niego pod światło, godzinami ogrzewana ciepłem 
jego dłoni, okazała się w kapitalizmie przede wszystkim ciągiem 
liczb wydrukowanych na kawałku papieru? I skoro chłopskie przy-
wiązanie do własnego skrawka horyzontu i pachnącej w niepowta-
rzalny sposób ziemi można było w kapitalizmie „przekodować” na 
wartość pracy rolnika w technicznych jednostkach zysku i wydajno-
ści? Pod wpływem r z e c z o w o ś c i  kapitalistycznego sposobu pro-
dukcji umysł ludzki nabrał zwyczaju postrzegania świata nie w jego 
zmysłowej pełni, ale przez pryzmat ukrywającej się, choć zarazem 
podzielonej na powtarzalne jednostki i, jak się wydawało, uchwyt-
nej ilościowo struktury.

Gdy więc Mann komponuje swoją powieść tak, aby odzwier-
ciedlała ona czasoprzestrzenne splątanie ludzkiej egzystencji, i gdy 
wspomina o Hansie Castorpie, kontemplującym naturę czasu, któ-
ry płynie, nic sobie nie robiąc z ilościowej podziałki na cyferblacie, 
to reaguje on na procesy reifikacji i utowarowienia, fundamentalne 
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dla codzienności ludzi jego epoki. Powtórzmy bowiem: modernizm, 
jako estetyka i szczególny „sposób konstruowania rzeczywistości”, 
pojawił się, po pierwsze, w sytuacji, gdy ramy ludzkiej codzienno-
ści zostały wyłuskane z lokalnego kontekstu, podążając za rozwojem 
przestrzennym kapitalizmu, a po drugie, gdy ludzka wrażliwość, pod 
wpływem reifikacji, została przeprogramowana na wychwycenie 
z rzeczywistości niemal wyłącznie jej ilościowego rdzenia. Według 
Jamesona to jednak nie wyczerpuje tematu. Wszak modernizm nie 
tylko reaguje na globalizację i utowarowienie, ale reaguje na nie 
w określony sposób – wyrażając swój stanowczy sprzeciw. Weźmy 
przebieg samego procesu czytania. Na początku dwudziestego wie-
ku, zauważa Jameson, zaczął się on różnicować wzdłuż instrumen-
talnego podziału na cele i środki. Dziś jest to zresztą o wiele bardziej 
oczywiste niż kiedyś: wiele książek czyta się obecnie „dla zakończe-
nia”, wcześniejsze strony traktując jako środki prowadzące do wyraź-
nie określonego celu (największy komplement, jakim można obda-
rzyć książkę, to przecież ten, że nie można było się od niej oderwać, 
o czym wielu wydawców usłużnie informuje potencjalnych czytel-
ników na czwartej stronie okładki). Co więcej, poszczególne części 
tekstu, jak fraktale, powielają często jego całościową strukturę. Nie 
tylko każdy rozdział kończy się więc „małym apogeum”, ale regu-
ła ta dotyczy nawet poszczególnych akapitów czy wręcz zgoła zdań, 
które przybierają schemat zagadki-rozwiązania, napięcia-zaspokoje-
nia, czyli ni mniej ni więcej odtworzonego w mikroskali aktu kon-
sumpcji53.

Czy Czarodziejska góra jest książką, którą można w ten sposób 
przeczytać? W którym momencie należałoby obwieścić, że jej tekst 
ma się już za sobą, wykorzystany zgodnie ze wskazówkami produ-
centa i zamknięty? Pytania te są retoryczne: zarówno w powieści 
Manna, jak i w przypadku całej literatury modernizmu o jakiejkol-
wiek taryfie ulgowej, wychodzeniu naprzeciw potrzebom i oczeki-
waniom czytelnika nie ma po prostu mowy. Przeciwnie. Jak dowo-
dzi Jameson, jednym z modernistycznych ideałów było stworzenie 
książki, którą można wyłącznie przeczytać po raz kolejny, na nowo 

53 Zob. F. Jameson, Reification and Utopia in Mass Culture, s. 12–13.
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(reread). „Cała sztuka Kafki – zanotował kiedyś Albert Camus – po-
lega na zmuszeniu czytelnika do powtórnej lektury. Jego rozwiąza-
nia – czy brak rozwiązań – sugerują wyjaśnienia, które nie całkiem 
są jasne i żądają przeczytania nowego i pod kątem, który je uzasadni. 
Niekiedy zdarzają się dwie albo trzy możliwości interpretacji, stąd 
konieczność dwóch albo trzech lektur”54. Podobną niechęć do „pisa-
nia zakończeń” można odnaleźć zresztą we wszystkich dziedzinach 
ówczesnej sztuki: w rzeźbie, muzyce, architekturze czy malarstwie. 
W końcu to właśnie w muzeach sztuki nowoczesnej, w których na 
ogół przeważają eksponaty z pierwszej połowy dwudziestego wie-
ku, publiczność najczęściej ma okazję stanąć przed trudnym zada-
niem rozstrzygnięcia, gdzie na oglądanym obrazie są ręce, a gdzie 
nogi. Tekst modernistycznych dzieł, co ważne, nie był jednak ob-
szerny i trudny po to, aby stać się dla czytelnika „Everestem, który 
trzeba zaatakować” (zdobyć i odfajkować), ale dlatego, że próbowa-
no stworzyć książkę, „do której trwałej rzeczywistości można wciąż 
wracać”55. Chodziło o to, aby sztuka miała szansę oprzeć się reduk-
cji do komercyjnego szkieletu, wymknąć się takiemu jej traktowa-
niu, jakie Jameson dostrzega w zachowaniu amerykańskiego, czyli 
globalnego turysty: 

[…] amerykański turysta nie pozwala pejzażowi „być w swoim byciu”, 
jak powiedziałby Heidegger, ale robi mu zdjęcie, tym samym graficznie 
przekształcając przestrzeń w jej własny materialny obraz. Konkretna 
aktywność patrzenia na pejzaż – wliczając w to, bez wątpienia, budzące 
niepokój upojenie samą aktywnością, niepokój, który musi się pojawić, 
gdy istoty ludzkie, stając naprzeciw nie-ludzkiego, zastanawiają się, co 
tu w ogóle robią i jaki może być cel takiej konfrontacji – zostaje zatem 
wygodnie zastąpiona przez akt zawłaszczenia (wzięcia w posiadanie) 
i zmiany tego doświadczenia w rodzaj osobistej własności56.

Czarodziejska góra, podobnie jak cała produkcja estetyczna moder-
nizmu, stanowi zatem wypadkową trudności figuracji, które sprawia 

54 A. Camus, Notatniki, w: idem, Eseje, przeł. J. Guze, Warszawa 1971, s. 494.
55 F. Jameson, Reification and Utopia in Mass Culture, s. 20.
56 Ibidem, s. 11.
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materia kapitalistycznej rzeczywistości, zarówno w jego wymia-
rze horyzontalnym, jak i wertykalnym, oraz arystokratycznego ge-
stu sprzeciwu, który nakazuje tę rzeczywistość odrzucić. Ten drugi 
punkt ma tutaj kluczowe znaczenie, ponieważ innego rodzaju re-
akcję na to samo pole sił społecznych stanowi zdaniem Jamesona 
kultura popularna, z której wyewoluować miało jego rozumienie 
postmodernizmu. Do końca lat siedemdziesiątych w tekstach ame-
rykańskiego krytyka literackiego funkcjonował bowiem wyraźny 
podział na modernizm i kulturę popularną lub masową, jako od-
rębne, choć zarazem dialektycznie powiązane zjawiska. Modernizm 
i kultura popularna pracują na tym samym materiale społecznym – 
chodzi o globalizację i utowarowienie – jednak w obu przypadkach 
jest on przepracowywany w skrajnie odmienny sposób. Modernizm 
wyraża sprzeciw i stara się dostarczyć spełnień zastępczych. Kultura 
masowa ma skłonność do afirmacji, buduje obraz harmonijnej rze-
czywistości, w najlepszym razie spychając nadzieje, niepokoje i tro-
ski społecznego życia do zbiorowej nieświadomości.

W późniejszych pismach Jamesona w ten ostro zarysowany 
podział coraz częściej zaczyna wkradać się termin pośredni. Już 
w Marxism and Form amerykański krytyk pisał o „nowym mo-
dernizmie”, związanym z takimi nazwiskami, jak John Cage, Andy 
Warhol, Jean-Luc Godard czy William Burroughs, który 

[…] różni się od tego starszego, klasycznego z przełomu wieków przy-
namniej w jeden bardzo istotny sposób: ten dawny modernizm był 
w swej istocie głęboko antyspołeczny i liczył się z instynktowną wrogo-
ścią publiczności z klasy średniej, wobec której stanowił negację i pro-
test. Tym, co charakteryzuje nowy modernizm, jest jednak właśnie fakt 
jego p o p u l a r n o ś c i: być może nie w małych miasteczkach Środ-
kowego Zachodu, ale w dominującym świecie mody i mass mediów. 
W moim odczuciu może to jedynie oznaczać, że w tego rodzaju sztuce 
pojawiło się coś społecznie użytecznego z punktu widzenia istniejącej 
społeczno-gospodarczej struktury; lub coś głęboko podejrzanego, o ile 
czyjś punkt widzenia wykazuje rewolucyjne cechy57.

57 F. Jameson, Marxism and Form, s. 413–414.
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Opisując najnowsze inkarnacje modernistycznej estetyki, Ja-
meson zaczyna więc dostrzegać w kulturze ślady jeszcze jakiejś siły, 
która z jednej strony zdaje się stanowić kontynuację tradycji moder-
nizmu, a z drugiej, w odróżnieniu od niej, i wzorem kultury masowej, 
najwyraźniej dobrze się czuje w środowisku globalnego kapitalizmu. 
Z kolei w tekście opublikowanym po raz pierwszy w 1979 roku ame-
rykański teoretyk zadaje krążące wokół podobnych intuicji pytanie, 
czy kultura nie staje się przypadkiem „podstawowym żywiołem spo-
łeczeństwa konsumpcyjnego”58. Jesienią 1982 roku, podczas odczytu 
wygłoszonego w Whitney Museum of Contemporary Art w Nowym 
Jorku, Jamesonowi udaje się połączyć rozproszone wcześniej teoretycz-
ne wątki. W jego pisarstwie pojawia się kategoria postmodernizmu.

Lustra postmodernizmu

Wróćmy jednak do wątpliwości zgłoszonej znacznie wcześniej, za-
nim zajęliśmy się tematem modernizmu. Czy periodyzacja przypo-
rządkowująca danej epoce społeczno-gospodarczej pewien rodzaj 
artystycznej formy nie jest tylko jałowym ćwiczeniem z zakresu hi-
storycznej komparatystyki? Gdzie w tym wszystkim wywrotowa po-
lityka, która ma stanowić azymut wszystkich poczynań Jamesona 
w dziedzinie kultury? Jego teoria sposobów produkcji na pierw-
szy rzut oka zdaje się grzeszyć niemal całkowitą statycznością. Sam 
zresztą podkreśla, że przejście od pierwszego do trzeciego horyzontu 
analizy – od polityki, przez społeczeństwo, po gospodarkę – stanowi 
zarazem przejście od spraw najmniej ważnych do najważniejszych, 
jak i od tego, co najbardziej diachroniczne do tego, co najbardziej 
synchroniczne. Krótko mówiąc, tam gdzie gra toczy się o najwyższą 
stawkę, historia zdaje się stać w miejscu, jest presque immobile.

Złudzenie to wynika jednak po prostu ze skali toczących się na 
tym poziomie procesów. Koła historii obracają się tu bowiem tak 
wolno, że można nie zauważyć ich ruchu. Lub inaczej: częstotli-
wość, na jakiej pracuje sposób produkcji jest tak niska, że jedyne 

58 Idem, Reification and Utopia in Mass Culture, s. 22.
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rejestrowane tu dźwięki to od razu gigantyczne tąpnięcia, rewolu-
cje, w niczym nieprzypominające piskliwej sinusoidy politycznej 
codzienności. W rzeczywistości, każdy sposób produkcji, powia-
da Jameson za Nicosem Poulantzasem (kolejny element jego teo-
retycznej układanki), składa się jednak z wielu nakładających się na 
siebie historycznych częstotliwości. Z pozostałości starszych sposo-
bów produkcji, relegowanych teraz na „strukturalnie zależne pozy-
cje w ramach nowego porządku”59, oraz z tendencji wyprzedzają-
cych i niezgodnych z istniejącym systemem, które pojawiają się na 
jego terenie w zalążkowej i nieokrzepłej postaci. Dlatego synchro-
niczność sposobu produkcji nie jest nigdy całkowita. Wprawdzie 
system jest totalny „na chwilę obecną”, ustanawiając nieprzekraczal-
ne granice ludzkiego rozumienia i interpretacji („Kapitalizm jest 
czymś znacznie bardziej skomplikowanym niż ontologia”60 – mówi 
Jameson), pozostaje on jednak otwarty na dialektyczną grę z histo-
rią, a jego pole sił przecinają najróżniejsze impulsy.

W teorii brzmi to wszystko nieźle. Praktyka, do pewnego mo-
mentu, również dobrze wpisywała się w ten schemat. W czasach ka-
pitalizmu monopolistycznego istniał wyraźny rozziew między kul-
turą modernizmu a kulturą popularną, między sprzeciwem wobec 
dominującego porządku a jego afirmacją – i niczego tu nie zmienia 
fakt, że z perspektywy czasu, i wbrew oczekiwaniom większości teo-
retyków, okazało się, iż to raczej kulturę masową należało uznać w tej 
konfiguracji za „tendencję wyprzedzającą”. Co jednak począć z post-
modernizmem? Przed chwilą stwierdziliśmy, że jego nadejście wiąże się 
z zatarciem konstytutywnego dla kultury pierwszej połowy dwu-
dziestego wieku pęknięcia. Gdy modernizm zaczyna być reżysero-
wany w stylu pop, stając się postmodernizmem, z kultury znika ten 
jej wymiar, który za punkt honoru stawiał sobie krytykę dominujące-
go społeczno-gospodarczego porządku. W grę wchodzą tu poważne 
reperkusje. To, co w pierwszej chwili sprawia bowiem wrażenie uni-
fikacji wyłącznie w obrębie kultury, w istocie wiąże się z usunięciem 
sprzeczności na znacznie bardziej strategicznej linii łączącej kulturę 

59 Idem, The Political Unconscious, s. 95.
60 Idem, Jameson on Jameson. Conversations on Cultural Marxism, s. 196.
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z gospodarką. To dlatego kluczowy pomysł teoretyczny Jamesona, 
obecny w tytule jego najważniejszej książki, Postmodernism, or, the 
Cultural Logic of Late Capitalism z 1991 roku, konstatuje fakt zro-
śnięcia się w obecnej epoce bazy gospodarczej i jej kulturalno-ide-
ologicznej nadbudowy. Kultura nie tylko nie krytykuje dziś przemy-
słu, ale stanowi warunek sine qua non jego rozwoju. Postmodernizm 
j e s t  kulturową logiką późnego kapitalizmu. Przynajmniej od cza-
sów Deborda i Baudrillarda wiadomo przecież, że przedmioty mają 
nie tylko wartość użytkową albo wymienną, ale również znakową, 
a na rynku sprzedaje się nie tyle obiekty materialne, co ich obra-
zy. Przynajmniej od czasów No Logo Naomi Klein wiadomo, że wie-
le firm tekstylnych czy obuwniczych nie posiada choćby jednej wła-
snej fabryki, wszystkie moce angażując w reklamę i branding, które 
stanowią faktyczne miejsce produkcji wartości dodanej oraz źró-
dło ich największych dochodów. W konsekwencji, na liście twórców 
ponowoczesnej kultury nie uraczy się już wyobcowanych i dum-
nie strzegących swej niezależności geniuszów epoki modernizmu. 
Tworzą ją raczej ludzie głęboko uwikłani w rynkowe mechanizmy, 
których aktywność tworzy bazę kapitalistycznej produkcji: Francis 
Ford Coppola, George Lucas, Quentin Tarantino, Tony Richardson, 
Oliviero Toscani (zob. wykres).
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Gdyby zadać sobie pytanie, co spowodowało tę nagłą użytecz-
ność ekonomiczną kultury, należałoby wrócić do rozważań po-
przedniego rozdziału. Wskutek kryzysu lat siedemdziesiątych ka-
pitał został zmuszony do poszukiwania nowych przestrzeni zysku. 
Rozwiązaniem okazał się reżim bardziej elastyczny i, co za tym idzie, 
w większym stopniu oparty o kapitał finansowy. Kultura, z rozpo-
rządzaną przez nią „maszynerią obrazów”, zapewniła środki po-
trzebne do częściowej sublimacji materii, która „ograniczała swo-
bodę” działających w myśl coraz bardziej wirtualnej logiki rynków 
finansowych. Dzięki kulturze towar mógł przekształcić się w obraz. 
Jameson zwraca w tym kontekście po raz kolejny uwagę na rolę pie-
niądza, tego, jak pisze, „podstawowego źródła wszelkiej abstrakcji”61, 
w którym klasyczni myśliciele polityczni, od Hobbesa aż do Locke’a, 
dostrzegali „o wiele wyraźniej niż my centralną nowość, centralną 
tajemnicę u źródeł przejścia do nowoczesności, rozumianej w naj-
szerszym sensie jako społeczeństwo kapitalistyczne”62. O ile więc 
na początku dwudziestego wieku pieniądz funkcjonował jako abs-
trakcja pierwszego rzędu, d o k u m e n t  płatniczy, wciąż wyraźnie 
odsyłając do tego, co ma go z czasem dopełnić, a więc pracy i pro-
dukcji, o tyle w ostatnich dekadach wieku przekształca się w abs-
trakcję do potęgi drugiej, kapitał fikcyjny, czyli taki, który zdaje się 
nie mieć już żadnego stabilnego gruntu pod nogami, poruszając się 
zgodnie z własnymi – i wolnymi od materialnych ograniczeń – 
prawami. Przekładając to na język metafory, należałoby powie-
dzieć, że w drugim stadium kapitału pieniądz stanowił wewnętrz-
ną strukturę rzeczywistości, która kontrolowała człowieka, ale po-
mimo swych gigantycznych rozmiarów dawała się ciągle wyjaśniać 
i mierzyć. W późnym kapitalizmie ów posiadający wyraźne kontury 
rdzeń stał się jednak płynny, pozbawiony formy i nieskończenie zło-
żony. Do głowy przychodzi w tym miejscu ostatnia i najsłynniejsza 
scena pierwszej części filmu Matrix braci Wachowskich, w którym 
oświecenie, a zarazem warunek tryumfu głównego bohatera polega 

61 Idem, The Brick and the Balloon: Architecture, Idealism and Land Speculation,  
w: idem, The Cultural Turn, s. 162.

62 Idem, Culture and Finance Capital, w: ibidem, s. 144.
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na diametralnej zmianie jego dotychczasowej percepcji. Dopiero gdy 
postacie filmowych alegorii bezdusznego systemu przekształcają się 
w przecinające się w zawrotnej cyrkulacji ciągi zielonych cyfr, opada 
technologiczna zasłona mayi, umożliwiając wyzwolenie od krępują-
cych nas na co dzień przesądów i złudzeń, a także przejęcie kontro-
li nad złowrogim porządkiem. Uchwycić tę płynną, cyfrową logikę 
może jednak wyłącznie Wybraniec, na dodatek w chwili wyjątko-
wej iluminacji. Dla całej reszty – i zgodnie z tym, co powiedzieliśmy 
wcześniej o drugiej, „molekularnej” nieskończoności kapitalizmu – 
powierzchnia zjawisk, które cyrkulujący kapitał powołuje do życia, 
pozostaje nieprzejrzysta.

Czy w tym samym duchu nie należałoby interpretować przej-
ścia od strukturalizmu do poststrukturalizmu? Ten pierwszy, czaso-
wo odpowiadający drugiej fazie kapitalizmu, wierzył w istnienie sta-
bilnej i powtarzalnej, podzielonej na wyraźne interwały struktury, 
która z głębin ludzkiego umysłu kontroluje sposób tworzenia przez 
nas rzeczywistości. Strukturę tę można jednak poznać, nauczyć się 
jej i uczynić swój świat przejrzystym. Postrukturalizm, czasowo od-
powiadający trzeciej fazie kapitalizmu, każe nam porzucić podobne 
nadzieje. Zamiast struktury mamy tu do czynienia z grą śladów, róż-
nią i dissemination, otwartym kontekstem, rozsunięciem i beztermi-
nową zwłoką, bezpodmiotową produkcją różnic itd. Świat poststruk-
turalizmu przecieka przez palce, tworzy pozory, wikła nas w swoją 
grę, aby już po chwili okazać się czymś innym, niż to, za co w pierw-
szej chwili skłonni byliśmy go uznać. Bądźmy zresztą konsekwent-
ni. Skoro Nietzsche, jako autor koncepcji woli mocy, jest nieświa-
domym ideologiem pierwszej fazy kapitalizmu – przedsiębiorczej, 
krzepkiej, zaradnej, a zarazem jak cały kapitał dążącej do wiecznego 
przekraczania samej siebie – to, o czym pisze Derrida w sztandaro-
wym ze swoich tekstów: 

[…] ślad nie jest obecnością, ale widmem obecności, które przemiesz-
cza się, przesuwa, odsyła do siebie, nie ma własnego miejsca, przeto 
zatarcie należy do jego struktury. Nie tylko może go ono zawsze nie-
spodziewanie spotkać, w przeciwnym bowiem razie nie byłby śladem, 
ale niezniszczalną, monumentalną substancją, lecz również ustanawia 
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go od początku jako ślad, każe mu zmieniać miejsce i znikać w trakcie 
ukazywania się, wykraczać poza siebie nie zmieniając pozycji?63

Albo: 

Wniosek pierwszy: różni nie ma. Nie jest żadnym bytem-obecnym, ja-
kiego byśmy sobie życzyli – doskonałym, jedynym, zasadniczym, trans-
cendentnym. Nie rządzi niczym, nad niczym nie panuje i nie sprawu-
je nigdzie władzy. Nie pisze się dużą literą. Nie tylko nie ma królestwa 
różni, ale ona sama szerzy dywersję we wszelkim królestwie. Staje się 
przez to, rzecz jasna, groźna i niezawodnie napawa lękiem nas, którzy 
pożądamy królestwa, jego przeszłej lub przyszłej obecności. I zawsze 
w imieniu jakiegoś królestwa można zarzucić jej chęć panowania, gdy 
tylko zda się, że zaczyna urastać i pisać się dużą literą?64

Różnia z opisu Derridy – choć stwierdzenie to dla niektórych 
przypuszczalnie będzie zakrawać na coś w rodzaju bluźnierstwa65 –  

63 J. Derrida, Różnia, przeł. J. Skoczylas, w: M. Siemek (red.), Drogi współczesnej fi-
lozofii, Warszawa 1978, s. 406.

64 Ibidem, s. 402.
65 Na swoją obronę dodajmy, że traktując postrustrukturalizm i, w szczególno-

ści, Derridę z dezynwolturą, znajdujemy się w dobrym towarzystwie. W arty-
kule Marxism without Marxism, poświęconym Spectres de Marx Derridy, Terry 
Eagleton pisze: „Pompatyczność wpisana jest w samą literę tej książki, gdy jed-
no teatralnie odmienione pytanie retoryczne depcze po piętach innego, w de-
nerwująco ułożonej składni, która wystawia się wprost na parodię. Cóż znaczy, 
teraz, żucie marchewek? Dlaczego ta liczba mnoga? Czy kiedykolwiek można 
mieć więcej niż jedną? Czy to pytanie może mieć jakieś znaczenie? Czy moż-
na w ogóle mówić o »żuciu« marchewki, a jeśli tak, w jaki sposób, dlaczego, 
dla kogo, z jakim onto-teleo-teologicznym animusem?” (T. Eagleton, Marxism 
without Marxism, w: M. Sprinker (ed.), Ghostly Demarcations: A Symposium on 
Jacques Derrida’s „Specters of Marx”, London 1999, s. 85). Krytycyzm i ironia nie 
opuszczają Eagletona w tym tekście do końca, zwłaszcza gdy pisze o postulowa-
nym przez Derridę otwarciu na Mesjasza, „który niech nas lepiej nie zawodzi, 
robiąc cokolwiek równie określonego jak przyjście” i że Derridiański „marksizm 
bez marksizmu” da się łatwo przepisać na „(odpowiednio skarykaturowany) li-
beralny anglikanizm: musimy rozróżnić d u c h a  chrześcijaństwa od takiego 
bagażu metafizycznego jak istnienie Boga, boskość Chrystusa, zorganizowana 
religia, doktryna Zmartwychwstania, przesąd Eucharystii i ta cała reszta” (ibi-
dem, s. 86). W naszym kontekście ważniejszy niż polemiczne przekomarzanki 
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przypomina do złudzenia stary dobry kapitał (według Marksa stano-
wiący przecież w swej istocie żywiołowy proces, a nie rzecz czy obiekt). 
Z tym, że uchwycony on został tutaj od innej strony, a może po pro-
stu w innym – późnym, płynnym, fikcyjnym, finansowym – stadium 
niż to, którego metaforyczny obraz stanowiła choćby Nietzscheańska 
wola mocy czy de Saussure’owska lingwistyka. (Fakt, że różnia, któ-
ra ma odpowiadać chronologicznie najpóźniejszej fazie kapitali-
zmu, jest zdaniem Derridy logicznie wcześniejsza od wszelkiej moż-
liwej ontologii, nie podważa sformułowanej przed chwilą intuicji. 
Wszyscy opisywani w tej pracy autorzy podkreślają bowiem, że roz-
wój kapitalizmu dąży do jego formy najczystszej, pozwala coraz peł-
niej zobiektywizować się istocie p o p ę d u, który powołuje do życia 
różnorodne i z konieczności historycznie „zanieczyszczone” struk-
tury kapitalistycznych społeczeństw. Tymczasem przemieszczający się 
z szybkością bliską światłu i odżegnujący się od jakichkolwiek związ-
ków z materią kapitał finansowy jest już blisko, a w każdym razie bli-
żej niż kiedykolwiek, nienasyconej abstrakcji, jaką w swej istocie za-
wsze stanowił kapitał).

Przejście między cyrkulacją kapitału a indukowanymi przezeń 
formami myślenia często daje się uchwycić tylko na zasadzie struk-
turalnej, a więc quasi-boskiej przyczynowości: „Kapitał robi to tak, 
a my podążamy wraz z nim”66. Jameson ma w tej sprawie jasność. 

gwiazd światowej humanistyki jest jednak fakt, że sprowadzając poststruktura-
lizm do społeczno-gospodarczego „parteru”, pozostajemy wierni filozoficzno- 
-społecznej perspektywie niniejszej pracy.

66 To problem, którego postawienie uznał za największe osiągniecie Kapitału Al-
thusser. Jak na ironię Marks występuje tu przede wszystkim jako wielki, choć 
ograniczający się (niestety?) do sfery praktyki metodolog: „Problem epistemo-
logiczny, jaki powstaje w wyniku radykalnego zmodyfikowania przedmiotu 
ekonomii politycznej przez Marksa, można sformułować następująco »[…] za 
pomocą jakiego pojęcia lub zespołu pojęć można ująć myślowo uwarunkowa-
nie struktury podporządkowanej przez strukturę nadrzędną? […] jak określić 
pojęcie przyczynowości strukturalnej?« W tym prostym pytaniu teoretycznym 
zawiera się wspaniałe odkrycie naukowe Marksa […], które Marks »praktyko-
wał« w swym dziele […], nie wytwarzając jednak jego pojęcia w równie ści-
słym dziele filozoficznym” (L. Althusser, É. Balibar, Czytanie „Kapitału”, przeł. 
W. Dłuski, Warszawa 1975, s. 269). Jedyną analogię dla pojawiającej się na stro-
nach Kapitału przyczynowości strukturalnej znajduje Althusser w pojęciu Boga 
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W jednym ze swoich wystąpień nie bez autoironii przyznaje: „[…] do-
strzeżecie tu państwo zapewne obecność pewnej jednoczącej i tota-
lizującej mocy – nie chodzi o heglowskiego Ducha Absolutnego, ani 
o partię, ani o Stalina, lecz po prostu o sam kapitał. To właśnie z po-
wodu tego poglądu mój przyjaciel, radykalny jezuita, oskarżył mnie 
kiedyś publicznie o monoteizm”67. Od czasu do czasu udaje mu się 
jednak prześledzić krok po kroku, spełniając wymogi rygorystycz-
nego materializmu, proces kształtowania się szczególnej estetycznej 
i kulturowej wrażliwości. Pod tym względem instruktywny wyda-
je się zwłaszcza esej The Brick and the Baloon: Architecture, Idealism 
and Land Speculation z 1997 roku, gdzie Jameson rozważa, w jaki 
sposób „abstrakcja w obrębie samego pieniądza, czyli to, co nazywa-
my kapitałem finansowym”68 wpływa na kształt postmodernistycznej 
architektury. Za materiał poglądowy służy amerykańskiemu autoro-
wi powojenna nowojorska urbanistyka. To właśnie wówczas w prze-
strzeni miasta, jak to określa w książce The Assassination of New 
York przywoływany przez Jamesona Robert Fitch, zaczyna się roz-
przestrzeniać FIRE (skrótowiec od Finance, Insurance, Real Estate: 
finanse, ubezpieczenia, nieruchomości). Skąd taka gra słów? Otóż 
stosunek między liczbą miejsc pracy w branży produkcyjnej i nie-
produkcyjnej zmienił się w Nowym Jorku z 2:1 przed drugą wojną 
światową do 1:2 pod koniec wieku. Tymczasem różnica między ceną 
wynajmu ziemi w sytuacji, gdy przeznacza się ją pod zabudowania 
fabryczne, a tym samym kawałkiem gruntu, gdy przeznaczy się go 
pod przestrzeń biurową, wynosi na Manhattanie tysiąc procent69. Co 
jest całkiem logiczne: trudno sobie wyobrazić przecież ważący kil-
kaset ton piec hutniczy na czterdziestym szóstym piętrze wieżowca, 

jako causa immanens Spinozy: „[…] możemy uważać Spinozę, z filozoficznego 
punktu widzenia, za jedynego bezpośredniego poprzednika Marksa” (ibidem,  
s. 153). Kapitał, by rzecz uprościć, działa na struktury podporządkowane, czy-
li nas samych, z mocą, o której filozofom śniło się wcześniej tylko wówczas, gdy 
rozważali przymioty samego Boga.

67 F. Jameson, Mapowanie poznawcze, przeł. B. Kuźniarz, „Krytyka Polityczna” 
2009, nr 16/17, s. 232.

68 Idem, The Brick and the Baloon: Architecture, Idealism and Land Speculation,  
s. 166.

69 Zob. ibidem, s. 168.
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który dwadzieścia pięter wyżej mieściłby jeszcze drukarnię wypo-
sażoną w trzy kilkudziesięciotonowe prasy drukarskie. Produkcja 
stawia wyraźne bariery wysokości skojarzonych z nią zabudowań, 
podczas gdy tego rodzaju ograniczenia nie dotyczą sektora finansów 
i usług. Nic więc dziwnego, że skonfrontowani z rozwojem nowego 
przemysłu i postawieni tym samym w obliczu olbrzymiej finansowej 
pokusy nowojorczycy zaczęli na masową skalę zmieniać przeznacze-
nie posiadanych gruntów, rozpoczynając erę szalonej spekulacji na 
rynku nieruchomości i sprawiając zarazem, że dotychczasowa tkan-
ka architektoniczna miasta zaczęła topnieć jak pod wpływem ognia.

Przekształcenie ziemi w fikcyjny kapitał (zysk bez podejmowa-
nia produkcyjnej aktywności) wpłynęło na charakter związanej z nią 
architektury. Po pierwsze, budynki zaczęły osiągać iście niebotycz-
ną wysokość: aby pomieścić jak najwięcej przestrzeni użytkowej na 
możliwie niewielkich fundamentach. Po drugie, ziemia jako nośnik 
przyszłych zysków utraciła znaczną część z jej dawnych konotacji. 
To już nie tyle skała, fundament i opoka stojącego na niej domostwa, 
ale raczej rodzaj ruchomych piasków, które poruszają się zgodnie 
z tempem fluktuacji rynków finansowych. Płynność tę szybko zaczę-
ła odzwierciedlać ponowoczesna architektura, której „bryły ubrane 
w powłoki”70 stwarzają wrażenie bytów równie tymczasowych i po-
zbawionych stabilnej substancji jak pakiet agresywnych giełdowych 
inwestycji. Podobny nastrój przywołuje również ściana osłonowa, 
wielki wynalazek Miesa van der Rohe, powielany dziś w nieskończo-
ność przez projektantów z całego świata, o której Charles Jencks na-
pisał, że zmniejsza ona w budynku jego „masę i ciężar, zwiększając 
objętość i kontur – różnica między cegłą a balonem”71. Fakt, że tego 
rodzaju wrażliwość architektoniczna przyjmuje się bez względu na 
długość i szerokość geograficzną, jest zresztą kluczowa. W przeci-
wieństwie do Nowego Jorku i paru dalekowschodnich miast, gdzie 
obłożone szklanymi taflami wysokościowce powstawały faktycz-
nie przede wszystkim wskutek rynkowej rywalizacji, w innych mia-
stach przejmowane są już one bowiem jako symbole, n a j w y ż s z e 

70 Ibidem, s. 186.
71 Cyt. za: ibidem.
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i najdoskonalsze wcielenia współczesnego kapitalizmu. To dlatego 
Londyn dostał swoje City, a Paryż La Defense. Zamiast organiczne-
go wzrostu, powstały one właściwie na mocy jednorazowego dekre-
tu. Także w chińskich metropoliach równa się z ziemią tradycyjne 
budownictwo, aby w miejsce dawnego centrum czym prędzej posta-
wić mały Manhattan. Trudno chyba o lepszy przykład dialektyczne-
go powiązania między ponowoczesną bazą i nadbudową: rynek fi-
nansowy wytworzył estetykę, która teraz na zasadzie sztandaru bądź 
emblematu zaczyna go poprzedzać. Dzisiejsza gospodarka, co sta-
ło się dla wszystkich jasne w kontekście rozpoczętego pod koniec 
2008 roku kryzysu, nie polega przecież na produkowaniu material-
nych obiektów, w rodzaju silnika spalinowego czy cegły, ale na od-
powiednim ustawianiu finansowych luster, które jeden materialny 
obiekt potrafią zwielokrotnić na zasadzie znanej z gabinetu luster 
przestrzennej sztuczki.

Patrzymy więc oto na lustrzane powierzchnie graniastosłupów 
postmodernistycznej architektury, które wypycha w górę spekula-
cja na rynku nieruchomości, widząc w nich produkt i obraz opartej 
o fuzje i kredyty, rozdętej niczym bańka mydlana, pozbawionej so-
lidnej bazy i odmawiającej pracownikom poczucia bezpieczeństwa 
gospodarki trzeciej fazy kapitalizmu. Wszystko układa się w spójną 
całość. Tylko co z tego wynika? Jameson pisze, że sukces teoretyka 
jest zarazem jego porażką, ponieważ im bardziej uda mu się wywo-
łać w czytelnikach obraz wewnętrznie powiązanej całości – systemu 
albo sposobu produkcji – tym bardziej ta wiedza obezwładnia obec-
ne w nas z początku wywrotowe impulsy. Tak jak u Foucaulta: jeste-
śmy zmuszeni uznać, że macki władzy sięgają wszędzie, w związku 
z czym nie wiadomo właściwie, gdzie, poza domem dla obłąkanych, 
miałby się jeszcze podziać człowiek, który nie chce porzucić nadziei 
na inne społeczeństwo72. W dobie postmodernizmu, gdzie kultu-
ra zrasta się z gospodarką, sama tworząc coś na kształt pstrokatego  
i, paradoksalnie, złożonego częstokroć z zupełnie przeciwstawnych 
elementów monolitu, problem znalezienia żywych źródeł krytycznej 

72 Zob. F. Jameson, Postmodernism, or, the Cultural Logic of Late Capitalism, Dur-
ham 2006, s. 5–6.
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myśli jest tym bardziej palący. Wskazówkę, gdzie w dobie postmo-
dernistycznej urawniłowki można jeszcze wyglądać politycznej na-
dziei, Jameson znajduje w słynnej regule podwójnego kodowania, 
którą za znak szczególny postmodernistycznej architektury uznał 
Jencks. W postmodernizmie kod wysoki i niski występują łącznie. 
Kultura stanowi bazę gospodarczej reprodukcji, więc nie może już 
dumnym gestem odtrącać ręki, która ją żywi. Jeśli zawiera krytyczne 
impulsy, to tylko w stężeniach homeopatycznych. Ultra- znajduje się 
teraz w citra-, jak należałoby powiedzieć w języku Andersona. To, co 
wysokie bądź postępowe nie krytykuje już tego, co niskie lub reak-
cyjne z jakichś strategicznych i niezależnych pozycji. Oba poziomy 
mieszają się ze sobą i przenikają na wzór matrioszek. 

Właśnie dlatego krytyk musi z taką pieczołowitością odczy-
niać proces, w wyniku którego kultura spycha marksistowską opo-
wieść o walce klas do politycznej nieświadomości. W późnym kapi-
talizmie fałszywa świadomość nie jest bowiem zestawem błędnych 
poglądów. Lub odwrotnie: autentyczna świadomość klasowa nie jest 
osobnym zestawem wyłącznie słusznych poglądów, które można 
by zapisać w jakiejś małej książeczce z czerwoną okładką. Stanowi 
ona proces. Trzeba ją nieustannie wydobywać z odmętów bierne-
go, obezwładniającego i aseptycznego żywiołu. Stąd bierze się rów-
nież konieczność wykorzystywania przez współczesnego krytyka na 
poły psychoanalitycznych chwytów. We Freudowskim modelu psy-
chiki, gdy nieświadomość zarejestruje wzmożoną aktywność które-
goś z wypartych obiektów – traumy, lęku, bolesnego wspomnienia 
czy wstydliwego pożądania – uruchamia jedną z wypróbowanych 
procedur awaryjnych. Na powierzchni życia psychicznego pojawia się 
jakaś forma symbolicznego zaspokojenia wypartych życzeń: sen, 
żart, czynność omyłkowa, twórczość artystyczna, zapominalstwo, 
przemieszczenie. Stanowią one symptomy wypartej i buzującej pod 
powierzchnią ego „sprzeczności”. W stosunku do klasycznej psy-
choanalizy Jameson wprowadza tu jednak pewną modyfikację. Tekst – 
czy też akt symboliczny – wciąż stanowi dla niego symptom wypar-
tej sprzeczności, tyle że teraz nie buzuje już ona pod powierzch-
nią indywidualnej świadomości, lecz w podziemiach całego spo-
łeczeństwa.
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Warto w tym miejscu podkreślić jedną sprawę. Dzięki prze-
kształceniu w symptom wyparte pragnienie zostaje zaspokojone 
w sposób na tyle zniekształcony i odbiegający od niebezpiecznego 
pierwowzoru, że ma szansę prześlizgnąć się przez cenzurę świado-
mej części psyche. To przecież tylko żart, przejęzyczenie, nic nie-
znaczący sen! W filmie Lemur zwany Rollo, Sir John Cleese, którego 
ekranowe i w rzeczywistości nieco safandułowate wcielenie, w wy-
niku szeregu dziwacznych perypetii, zaczyna uchodzić w oczach 
atrakcyjnej nieznajomej za inkarnację męskiego libido, w bezpo-
średniej rozmowie z rzeczoną białogłową w uroczy sposób ośmie-
sza swój dystyngowany wizerunek angielskiego dżentelmena. Otóż 
świadomość opinii, jaką zdobył sobie u przystojnej damy, sprawia, 
że jegomość zacina się i jąka, zaś mająca taktownie zbagatelizować 
jego niezręczność „mała pomyłka” wydostaje się na zewnątrz jako 
niezbyt szarmancka „pała do tyłka”, w komiczny sposób ilustrując 
twierdzenie Freuda, że każdemu lubi się od czasu do czasu nieświa-
domie wypsnąć. Dokładnie na tej samej zasadzie – ekspresji będącej 
zarazem własną neutralizacją – działa, zdaniem Jamesona, postmo-
dernistyczna kultura. Pełni ona bowiem funkcję społecznego „zarzą-
dzania pragnieniem”. Do zaspokojenia „niedających się tolerować, 
niemożliwych do urzeczywistnienia, z gruntu nieusuwalnych pra-
gnień” dochodzi tu tylko w takim stopniu, w jakim „mogą one być 
natychmiast wyciszone”73. W przypadku ludzkiej psychiki do wy-
ciszenia tego dochodzi oczywiście w trosce o integralność ego da-
nej osoby. W przypadku społeczeństwa chodzi o ochronę późnoka-
pitalistycznego sposobu produkcji. Dzisiejszą kulturę i wytwarzane 
przez nią teksty należy więc rozumieć jako pracę przekształceniową, 
analogiczną z psychonalitycznym mechanizmem wyparcia, dzięki 
której głębokim społecznym tęsknotom nadaje się „rudymentarną 
ekspresję”74, jednak tylko po to, aby je natychmiast rozbroić i skana-
lizować. Nazywanie Hollywood „fabryką snów”, w teorii Freuda bę-
dących bodaj najważniejszym z psychoanalitycznych symptomów, 
nabiera w tym kontekście nowego, o wiele bardziej dosłownego 

73 Idem, Reification and Utopia in Mass Culture, s. 25.
74 Ibidem, s. 30.
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znaczenia. Amerykanie zrobią serię filmów o 9/11, głosi obiegowa 
mądrość, i jakoś im przejdzie? Dokładnie tak, Jameson z pewnością 
zgodziłby się z takim stwierdzeniem.

Co nie zmienia faktu, że wewnętrzne „poróżnienie” postmoder-
nistycznej kultury daje się mimo wszystko diagnozować. Tak jak we 
wszystkich wcześniejszych sposobach produkcji pęknięcie o kluczo-
wym znaczeniu oddziela w niej teraźniejszość od przyszłości czy też, 
mówiąc językiem Jamesona, ideologię od utopii (w kapitalizmie kla-
sycznym elementem reakcyjnym była sztuka realizmu, a tendencję 
wyprzedzającą stanowiła wrażliwość modernistyczna itd.). Badając 
jakikolwiek tekst, należy więc posługiwać się jednocześnie negatyw-
ną i pozytywną hermeneutyką. Pierwsza obnaża uwikłanie danej 
formy w system, ukazując jej funkcję instrumentalną i ideologicz-
ną. Druga stara się wyłowić to, co w danej formie pochodzi z przy-
szłości, stanowi wyraz utopijnych, a więc w przypadku obecnej epoki 
kolektywnych bądź socjalistycznych, tęsknot i nadziei75. „Gdy mówi-
łem przed chwilą o przyszłości – wyznaje bowiem w pewnym miejscu 
Jameson – z trudem powstrzymałem się przed słowem »utopia«, któ-
re w moim języku jest innym słowem na projekt socjalistyczny”76.

Zasada nadziei

Jameson zaczynał od teorii krytyki literackiej. Pod koniec lat osiem-
dziesiątych dał się poznać jako teoretyk postmodernizmu. Z per-
spektywy czasu wydaje się jednak, że to właśnie temat utopii sta-
nowi najważniejszy wątek jego twórczości. Przy czym chodzi tu nie 
tyle o podgatunek literatury fantastycznonaukowej czy też literacką 
wizję idealnej społeczności, ale raczej o coś na kształt „zasady na-
dziei” (lekcja Blocha), impulsu sprzeciwu, który obok ostrza kryty-
ki i dekonstrukcji zawiera jednocześnie, i przynajmniej w równym 
stopniu, pragnienie afirmacji i budowy nowego porządku. Słowo 

75 Zob. F. Jameson, The Political Unconscious, s. 291–296.
76 Idem, Third World Literature in the Era of Multinational Capitalism, w: M. Hardt, 

K. Weeks (eds.), The Jameson Reader, s. 330.
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„utopia” , o czym czytelnik będzie miał jeszcze okazję niejednokrot-
nie się przekonać, Jameson zapisuje na ogół wielką literą, co wska-
zuje, że ma on na myśli inne od standardowego rozumienie tego po-
jęcia. Dla nas wątek utopii w twórczości amerykańskiego teoretyka 
ważny jest przede wszystkim dlatego, że po raz pierwszy w tej pracy 
pozwala przyjrzeć się wyraźniej konturom społeczeństwa przyszło-
ści (tego, co ma nadejść po ponowoczesności): oczywiście o ile jest 
to w ogóle możliwe i w takiej jego postaci, jaką wspierają w swoich 
pracach pisarze późnej lewicy.

Bazę rozważań Jamesona na temat utopii stanowi kilka założeń, 
które postaram się zrekonstruować, uporządkować i przedstawić da-
lej w ramach uszeregowanej „dramaturgicznie” narracji. Od uwikła-
nia w system po możliwą emancypację. Dwa pierwsze punkty do-
tyczą spraw względnie dobrze znanych i z pewnością nie wymagają 
szerszego omówienia. Trzy kolejne wydają mi się jednak na tyle cie-
kawe i ważne, że zdecydowałem się poświęcić im więcej uwagi, roz-
wijając dalej każdy z nich w ramach osobnego podrozdziału.

1. Wspomnieliśmy już, że Jameson utożsamia utopię z socja-
lizmem. Nie jest to pogląd bezsporny. Wystarczy tylko pobieżnie 
przejrzeć Anarchię, państwo, utopię Roberta Nozicka czy Atlas zbun-
towany Ayn Rand, aby przekonać się, że choć mało w nich pomysłów 
rodem z Nikołaja Czernyszewskiego czy Charles’a Fouriera, to duch 
utopii unosi się nad tymi tekstami równie realnie jak we wszystkich 
sztandarowych produkcjach gatunku. Jameson oczywiście zdaje so-
bie z tego sprawę. W książce Archaeologies of the Future. The Desire 
Called Utopia and Other Science Fictions z 2005 roku przyznaje: „To 
prawda, stopniowa asymilacja socjalizmu przez Utopię (i vice versa) 
stanowiła wytwór historyczny, który nie musi wydawać się trwały 
w obliczu nowego stadium kapitalizmu i nowego rodzaju produkcji 
cybernetycznej”77. Chodzi o to, że rozwój „opartej na wiedzy” go-

77 Idem, Archeologies of the Future. The Desire Called Utopia and Other Science 
Fictions, London–New York 2007, s. 196. Początki socjalizmu wiążą się z po-
staciami Etienne Cabeta, Henri Saint-Simona, Charles’a Fouriera czy Rober-
ta Owena, z których każdy jest autorem mniej lub bardziej skutecznie zreali-
zowanej w praktyce utopii. Cabet (1788–1856) to autor książki Podróż do Ikarii, 
którego wizja doskonałej demokracji Ikarian, obywateli równych pod każdym 
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spodarki rozbudził nadzieje na społeczeństwo rządzone zupełnie in-
nymi regułami niż dotychczasowy kapitalizm. Czy upowszechnienie 
komputerów nie powinno dawać szansy na stworzenie najprawdziw-
szej demokracji bezpośredniej? Taki kierunek rozwoju prorokował 
między innymi Alvin Toffler w Trzeciej fali. Jameson polemizuje jed-
nak z takim stanowiskiem: 

W ponowoczesności […] osiągnęliśmy ledwie nowe stadium ekspansji 
i reorganizacji samego kapitału, a nie, jak spekulowali ideolodzy w la-
tach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, całkowicie nowy sposób pro-
dukcji (najbardziej rozpowszechnionym wariantem takich spekula-
cji było „społeczeństwo postindustrialne” Daniela Bella, postulujące 
istnienie nowej klasy rządzącej naukowców i techników, i które sta-

względem, wliczając w to sprawy ubioru, znalazła we Francji rzeszę stu tysięcy 
naśladowców. Saint-Simon (1760–1825), słynny hrabia-buntownik, już w mło-
dym wieku został uwięziony przez własnego ojca za odmowę przyjęcia ko-
munii. Po ucieczce z aresztu domowego wstąpił do armii i walczył przeciwko 
Anglii w amerykańskiej wojnie o niepodległość. Po jego śmierci powstały we 
Francji saint-simonowskie komuny, w sumie skupiające około czterdziestu ty-
sięcy osób, zdelegalizowane przez rząd w 1830 roku. Falanstery Fouriera (1772– 
–1832) w przeciwieństwie do reszty radykalnych projektów tamtego okresu nie 
zrobiły furory wśród dolnych warstw społecznych. Fourier stawiał na wyzwo-
lenie uczuć i namiętności, także o charakterze stricte seksualnym, co przyspo-
rzyło mu popularności w trakcie rewolty studenckiej 1968 roku. Owen (1771–
–1858), walijski reformator społeczny, zaczynał jako przedsiębiorca, właściciel 
kilku młynów w szkockim New Lanark, głosząc, co w owym czasie było już 
wystarczająco niezwykłe, odpowiedzialność pracodawcy wobec pracowników. 
Później zradykalizował poglądy, próbując ustanowić rolniczo-przemysłowe ko-
muny. Do najpoważniejszej próby tego typu doszło w 1825 roku w New Har-
mony w amerykańskim stanie Indiana (zob. M. Newman, Socialism: A Very 
Short Introduction, New York 2005, s. 7–15). Engels napisał w jednym z listów: 
„Niemiecki socjalizm teoretyczny nigdy nie zapomni, że stoi na barkach Sa-
int-Simona, Fouriera i Owena, trzech ludzi, których niezależnie od ich fantazji 
i utopizmu włączyć należy w poczet największych umysłów wszystkich czasów, 
przewidzieli oni wszak genialnie niezliczoną ilość spraw, których prawdziwości 
my dowodzimy teraz naukowo” (cyt. za: F. Jameson, Archeologies of the Futu-
re, s. XV). Nazwa słynnego pamfletu Co robić? Lenina z 1902 roku pochodzi zaś 
wprost od tytułu utopijnej powieści Nikołaja Czernyszewskiego, rewolucyjnego 
aktywisty, który podczas odsiadywania wyroku w Twierdzy Pietropawłowskiej 
nakreślił fabularną wizję nadchodzącego socjalizmu.
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nowiła dalekie echo równoległych spekulacji na temat „nowej klasy” 
w Europie Wschodniej)78.

To dlatego, a nie po prostu z „definicyjnego” przymusu (w myśl 
Marksowskiej teorii sposobów produkcji po kapitalizmie przycho-
dzi czas na socjalizm, a zatem wektor wszystkich utopii sformułowa-
nych w warunkach kapitalizmu z definicji powinien ciążyć w stronę 
socjalizmu), w dalszym ciągu ciężko dziś myśleć o doskonałym po-
rządku społecznym 

[…] w całkowitym oderwaniu od socjalizmu w jego szerszym znacze-
niu antykapitalizmu, w oderwaniu mianowicie od wartości społecz-
nej i gospodarczej równości oraz uniwersalnego prawa do żywności, 
schronienia, medycyny, edukacji i pracy […]. Najlepszy dowód, że na-
wet dzisiejsze neokonserwatywne fundamentalizmy wciąż obiecują 
w ostatecznym rozrachunku spełnienie we wszystkich tych obszarach, 
na wznoszącej się fali powszechnej prosperity i rozwoju, do których 
dodają one, jak twierdzą, tę ulotną jakość nazywaną wolnością79. 

Słowem: nawet jeśli jedynym mechanizmem społecznym, który 
dany autor dopuszcza na terytorium swojej utopii, jest wolny rynek, 
to w utopijnym wariancie wygląda on zazwyczaj w taki sposób, jakby 
jego ostatecznym celem było uwolnienie nas od wszelkich r e a l n i e 
i s t n i e j ą c y c h  i empirycznie dostępnych następstw wolnorynko-
wej akumulacji. „Choć nasz rozum jest za mały, aby prześledzić od 
początku do końca, jak to się dzieje, doświadczenie poucza, że z ego-
istycznych dążeń zainteresowanych wyłącznie własnym zyskiem jed-
nostek niewidzialna ręka rynku wyczaruje prędzej czy później do-
skonały porządek społeczny” – twierdzą neoliberałowie. O jakie 
doświadczenie im chodzi, trudno powiedzieć. Wszak zwolennicy eko-
nomicznego leseferyzmu ubolewają na ogół, że rynek w czystej posta-
ci nie istniał jak na razie w żadnym ze znanych z historii społeczeństw.

2. W drugim ze swoich założeń Jameson twierdzi, że utopia jest 
w naszych czasach zarazem trudniejsza i bardziej niezbędna niż 

78 Ibidem, s. 196.
79 Ibidem, s. 196–197.
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kiedykolwiek wcześniej. Przyczyny stojących na jej drodze trudno-
ści łatwo zrozumieć. Pod koniec dwudziestego wieku utopia, razem 
z resztą jej oświeceniowego rodzeństwa – planem, postępem i rewo-
lucją – została zanegowana właściwie tout court, lądując gdzieś na 
opłotkach cywilizowanego społeczeństwa. Pierwszy mocny cios za-
dało utopii doświadczenie pierwszej wojny światowej. Wojny total-
nej, gdzie po raz pierwszy na wielką skalę ujawnił się niszczycielski 
potencjał nowoczesnej technologii. Być może najbardziej charak-
terystyczny symptom dokonującej się wówczas przemiany stano-
wi sukces antyutopii. Do osiemnastego wieku była ona zjawiskiem 
nietypowym. Podróże Guliwera miały wprawdzie wielu czytelników, 
ale niewielu naśladowców. Kopiowanie pomysłu Jonathana Swifta, 
w przeciwieństwie do Tomasza Morusa, nie pociągało innych twór-
ców. W dwudziestym wieku opisy koszmarnych krain urzeczywist-
nionej doskonałości pojawiają się już jednak jeden za drugim. Jak 
pisze Bronisław Baczko, począwszy od międzywojnia, „klasyczna 
opowieść, przedstawiająca doskonałe społeczeństwo, staje się ra-
czej ciekawym anachronizmem”80. (Choć warto od razu zauważyć, 
że napisana w 1932 roku antyutopia Aldousa Huxleya, która lepiej 
niż inne dzieła antyutopijne przetrwała próbę czasu, nie dokonuje 
analizy ludzkiej destrukcyjności, ale doprowadza do totalitarnego 
koszmaru wątki kapitalistycznej modernizacji. Nie gaz musztardo-
wy, ale sączące się hipnopedycznie komunikaty, z ich kojącą zmy-
sły przemocą, przywodzącą na myśl dzisiejszy przemysł reklamo-
wy, rozstrzygają o aksamitnym totalitaryzmie Nowego Wspaniałego 
Świata).

Drugi poważny cios utopii zadało doświadczenie Szoah. Gdy 
w 1948 roku Popper pisał Nędzę historycyzmu, utożsamienie no-
woczesności i zagłady, nawet jeśli nie doprowadzone jeszcze do 
pełnej samowiedzy na gruncie teoretycznym, rzucało już potężny 
cień na codzienność milionów dotkniętych wojną ludzi. Dzieła ide-
ologicznego demontażu utopii dopełniła zimna wojna. W tym sa-
mym roku co Nędza historyzmu ukazał się Rok 1984 Orwella, z jego 

80 B. Baczko, Wyobrażenia społeczne. Szkice o nadziei i pamięci zbiorowej, przeł.  
M. Kowalska, Warszawa 1994, s. 109.
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ministerstwem prawdy, partią i wszechobecnym, choć niewidzial-
nym Wielkim Bratem, którego styl „zjawiania się” wyraźnie nawią-
zywał do strategii przyjętej w późnych latach trzydziestych przez 
Stalina. Parę lat wcześniej Orwell rozliczył się już zresztą wstępnie 
z młodzieńczą fascynacją komunizmem, pisząc Folwark zwierzęcy. 
Po wojnie, gdy totalitaryzm nazistowski został pokonany i przezwy-
ciężony w charakterze intelektualnego opium, materiału poglądo-
wego dla zajadłej krytyki utopijnych, całościowych projektów inży-
nierii społecznej dostarczała rzeczywistość Związku Radzieckiego. 
W rezultacie, jak zauważa Jameson: „Podczas zimnej wojny (a we 
Wschodniej Europie natychmiast po jej zakończeniu), Utopia stała się 
synonimem stalinizmu i zaczęła oznaczać program, który nie bie-
rze pod uwagę ludzkiej chwiejności i grzechu pierworodnego, zdra-
dzając tęsknoty za uniformizacją oraz idealną czystością doskona-
łego systemu, który zawsze musi być wymuszony przemocą na jego 
ułomnych i opornych podwładnych”81.

Pod koniec dwudziestego wieku etymologiczna dwuznaczność 
utopii – miejsce dobre i niemożliwe, eu-topos i a-topos jednocześnie – 
odchodzi więc w niepamięć. Jej powszechnie akceptowanym zna-
czeniem staje się „miejsce, którego nie ma, nigdy nie było i (psujący 
całe wrażenie dopisek!) Bogu dzięki, nigdy być nie może”. To wszyst-
ko zaś w czasie, gdy „post-zimnowojenny okres (innymi słowy, po-
nowoczesność)”82 cierpi na uwiąd autentycznej polityki i bardziej 
niż kiedykolwiek przydałby się nam ożywczy, nawet jeśli trochę nie-
odpowiedzialny impuls utopijnej myśli. Dla postępowej polityki uto-
pia stanowi bowiem coś na kształt pierwszej instancji lub otwarcia, 
wprowadzającego, pomimo swej naiwności i oczywistego przeryso-
wania, na wokandę historii nową wrażliwość, bez której jakikolwiek 
polityczny sprzeciw skazany jest na pogrążanie się w ślepej agresji. 
Problem ten wydaje się palący zwłaszcza w przypadku współcze-
snej lewicy, dla której, jak powtarza Jameson za Lukácsem, przeby-
cie drogi od Fouriera do Marksa, a więc od socjalizmu utopijnego 
do naukowego, od nadziei do planu działania, jest wciąż zadaniem 

81 F. Jameson, Archaeologies of the Future, s. XI.
82 Ibidem, s. 197.
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nieokreślonej przyszłości. Dlatego, choć można sensownie oczeki-
wać, że „konsolidacja powstającego rynku światowego […] pozwoli 
w końcu rozwinąć się nowym formom podmiotowości (agency) po-
litycznej”, w międzyczasie, „adaptując słynne powiedzenie Margaret 
Thatcher, nie ma alternatywy dla Utopii, a późny kapitalizm zda-
je się nie posiadać naturalnych wrogów”83. Nie znaczy to, jak pod-
kreśla Jameson, „że jeśli uda nam się ożywić samą utopię, kontury 
nowej i skutecznej praktyki politycznej ery globalizacji staną się od 
razu widoczne. Znaczy to jedynie, że bez utopii nigdy się do niej nie 
zbliżymy”84.

3. Trzecie założenie Jamesona precyzuje, co znaczy slogan bra-
ku alternatywy dla utopii. Skoro nikt nie pisze dziś utopii, a zarazem 
utopia jest trwałą skłonnością ludzkiej natury, przypuszczalnie trze-
ba nauczyć się szukać jej śladów „pod powierzchnią”. Foucault pi-
sał niegdyś o „archeologii wiedzy”, metodzie badań, która pozwala 
odkryć ślady działalności władzy nawet tam, gdzie z pozoru istnie-
je wyłącznie racjonalny, neutralny i pozbawiony politycznego ostrza 
dyskurs. Francuz zalecał więc ostrożność, oglądanie każdej mone-
ty pod światło, czytanie między wierszami politycznej poprawno-
ści i zaglądanie pod kołdrę oficjalnej kultury. Jameson, choć mają-
cy podobne do Foucaulta oko na detal, wykorzystuje archeologiczną 
metodę w celach zgoła odmiennych. Zamiast macek władzy (wedle 
„foucaultian” zawsze złej i „faszystowskiej”) poszukuje na każdym 
kroku śladów nadziei, stara się odratować wszystko, co może po kry-
jomu przechowywać dla nas wiedzę o lepszym społeczeństwie.

Zdaniem Jamesona zdyskwalifikowane ideologicznie utopie ist-
nieją dziś w miejscach, gdzie najmniej byśmy się ich spodziewali: 
„[…] kolektywny impuls, o naturze Utopijnej […], równie nieusu-
walny jak libido, w dalszym ciągu znajduje tajemne nośniki w tym, 
co zdaje się całkowicie go negować i odrzucać”85. Jednym z takich 
obszarów jest oczywiście postmodernistyczna kultura. Cząstki utopii 
funkcjonują w jej obrębie trochę jak wmontowywane między klatki 

83 Ibidem, s. XII.
84 F. Jameson, The Politics of Utopia, s. 36.
85 Idem, Archaeologies of the Future, s. 201.
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kiepskich filmów kadry, odbierane podprogowo przez publiczność 
i wzmacniające w niej określone reakcje (fantazjują o tym między 
innymi twórcy Podziemnego kręgu Davida Finchera). Zadanie teore-
tyka, tak jak je widzi Jameson, sprowadza się do zrobienia w odpo-
wiedniej chwili stop-klatki i uzupełnienia niewidocznego wcześniej 
kadru o polityczny komentarz. Sąd polityczny nie polega już zatem 
na prostej deklaracji politycznych preferencji, ale jest równoznacz-
ny z ukazaniem, że pewne nadzieje polityczne od początku w nas 
były – co więcej, to one sprawiały, że najmocniej przyciągające naszą 
wyobraźnię teksty, z pozoru niemające żadnego związku z polityką, 
a już z pewnością, Boże uchroń, z socjalizmem, były dla nas aż tak 
atrakcyjne. Tak właśnie wygląda droga od kultury do polityki, którą 
sugeruje w swych pismach amerykański teoretyk.

Będąc z zawodu krytykiem literackim, znajduje on jej ślady 
przede wszystkim na obszarze literatury. Żaden gatunek nie roku-
je tu zaś jego zdaniem lepiej niż science fiction. Przede wszystkim ze 
względu na treść i formę fantastycznonaukowych opowieści, których 
autor „znajduje się w pozycji boskiego twórcy o wiele bardziej, niż 
mogli to sobie wyobrazić Agatha Christie czy nawet Arystoteles; za-
miast wymyślać jakieś przestępstwo pisarz SF musi wymyślić kom-
pletny wszechświat, całą ontologię, wszystkie realia innego świata – 
dokładnie ten system radykalnej inności, z którym kojarzymy wy-
obrażenie Utopii”86. Po drugie dlatego, że w przypadku science fic-
tion, mamy do czynienia z osłabieniem późnokapitalistycznej zasa-
dy rzeczywistości. Fantastyka naukowa zajmuje na rynku literackim 
pozycję niszową, krytycy nie przywiązują do tego rodzaju twórczo-
ści większej wagi (kiedy po raz ostatni pisarz SF otrzymał literac-
ką Nagrodę Nobla?), a zatem autorzy mogą sobie tutaj pozwolić na 
znacznie więcej. Nawet na wycieczki do krain, w których ludzie nie 
posiadają rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych.

Wszystko to jednak zaledwie wierzchołek góry lodowej uto-
pii. Podążając tropem intuicji Jamesona, postaram się dalej do-
wieść, że ślady utopijnych mechanizmów można odnaleźć nie tyl-
ko na obszarze postmodernistycznej kultury, ale również w samym 

86 Ibidem, s. 101.
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sercu terytorium odwiecznego wroga utopii, a więc w ramach wol-
norynkowej gospodarki i związanych z nią praktyk społeczeństwa 
konsumpcji (choć, jak już zostało powiedziane, podział na kultu-
rę i gospodarkę jest w ponowoczesności nieostry i należy go rozu-
mieć w najlepszym razie jako różnicę stopnia). Potwierdza to zresztą 
zasadność ujmowania przez Jamesona utopii jako pragnienia i nie-
usuwalnego popędu ludzkiego ducha. Gdyby utopijny impuls nie 
był pierwotny, ale podlegał redukcji do procesów bardziej podsta-
wowych, kariera handlowa utopii byłaby niezrozumiała. Zwłaszcza 
w świecie, w którym pierwsze przykazanie antyutopii, jakim jest „nie 
planuj, jeśli nie chcesz sprowadzić na nas wszystkich humanitarnej 
katastrofy!”, zostało przepisane na powszechnie akceptowany i skru-
pulatnie egzekwowany zakaz majstrowania przy mechanizmach wol-
nego rynku.

4. Praca archeologa odkopującego utopijne impulsy spod apoli-
tycznych złogów późnokapitalistycznej rzeczywistości jest zadaniem 
tymczasowym. Celem dalekosiężnym powinna być wyłożona expli-
cite utopia. Równolegle z odkrywaniem śladów nadziei należy więc 
prowadzić prace przygotowawcze pod przyszłą utopię. W praktyce 
chodzi zdaniem Jamesona o to, by „niestrudzenie analizować i dia-
gnozować niepokój i strach przed Utopią”87, którego charakterystycz-
nym symptomem jest z kolei „strach przed nudą”88. Amerykański 
teoretyk analizuje ów strach zarówno na poziomie formy utopijnego 
tekstu, gdzie ma on swoje źródło w uzasadnionym zastrzeżeniu, że 
„jedyne, co się może w tych książkach wydarzyć to wycieczka z prze-
wodnikiem”89, oraz na planie egzystencjalnym, gdzie wiąże się on z nie-
pokojem o utratę „własności prywatnej samego siebie”, szans satys-
fakcjonującej libidalnej kateksji. Tym tematem zajmiemy się dosyć 
obszernie. Uprzedzając nieco fakty, dopowiedzmy jednak, że według 
Jamesona lęk przed utopią, a zarazem podstawowe paliwo antyuto-
pii ma swoje „podstawowe źródło w formie samej Utopii, w formal-
nej konieczności Utopijnego domknięcia”90.

87 F. Jameson, The Seeds of Time, New York 1994, s. 61.
88 Idem, Archaeologies of the Future, s. 184.
89 Ibidem, s. 190.
90 Ibidem, s. 211.
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5. Wreszcie, gdy już uda nam się wygrać z własnym strachem 
i twórczość utopijna ponownie stanie się możliwa, nie oznacza to 
wcale, że otrzymamy do rąk użyteczny „od zaraz” instrument poli-
tyczny. Sprawa wydaje się znaczne bardziej skomplikowana. Jameson 
podkreśla bowiem, że każda utopia jest z konieczności następstwem 
szczególnego stanowiska ideologicznego jej autora. Dlatego „mo-
ment prawdy” utopii stanowi tylko moment i nie zawiera się w jej 
konkretnych propozycjach – są one z konieczności zanieczyszczo-
ne przez klasowe uprzedzenia i tęsknoty jej autora – ale w inicjowa-
nym przezeń ruchu myśli: „[…] nie istnieje […] poprawna Utopia, 
a wszystkie, do których mamy dostęp są nieodwracalnie zdetermi-
nowane klasowo”91. Właściwa funkcja utopijnych propozycji polega 
zatem na ich „krytycznej negatywności”. Oczywiście dekonstrukcja 
nie może przeciągać się w nieskończoność. W dalszym ciągu obo-
wiązuje tutaj punkt pierwszy: pomimo różnorodności utopijnych 
rozwiązań i propozycji, ich zasadniczy azymut, jakim jest „dobry ko-
lektyw” i krytyka kapitalistycznej nowoczesności, pozostaje w mocy. 
Tylko kto ma ów słuszny plan wprowadzać w życie? Do tego tematu 
powracam w ostatniej części rozdziału, wyjaśniając, czym jest przy-
mierzane przez Jamesona do roli estetyki socjalizmu „mapowanie 
poznawcze”.

Socjalizm dla bogatych

„Niezdrowy rozsądek” (względnie „osobliwy” bądź „prywatny”, un-
common sense) naszych czasów, by posłużyć się jednym z uroczych 
powiedzonek Eagletona, dawno już otrąbił koniec utopii. Wiadomo 
wprawdzie, że nigdy nie cieszyła się ona specjalnym wzięciem wśród 
myślicieli o rodowodzie konserwatywnym lub prawicowym. Gdy 
wkrótce także lewica zawyrokowała ustami Foucaulta, a później 
Lyotarda, że całościowy projekt zmiany społecznej, jako dziecko to-
talitarnego rozumu, musi rodzić z konieczności polityczny terror, 
i że jedyną nadzieją na godziwy porządek społeczny jest w tych oko-
licznościach dowartościowanie brzegowych czy też heterotopicznych 

91 F. Jameson, Archaeologies of the Future, s. 171.
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obszarów systemu, los utopii wydawał się przesądzony92. W wierszu 
Wisławy Szymborskiej wszystkie ślady na wyspie Utopia prowadzą 
w kierunku morza.

W tym dobrze urządzonym krajobrazie ideowym już na pierw-
szy rzut oka coś jednak nie gra. David Harvey, jak widzieliśmy w po-
przednim rozdziale, wytropił tę niespójność po raz pierwszy na ob-
szarze architektury. Wygląda to trochę tak, jakby w naszym obrazie 
świata ktoś pozamieniał miejscami znajome elementy, tak że wraże-
nie swojskości miesza się w nim z uczuciem nieokreślonego niepo-
koju. Utopie okazały się niewypałem, czego dowodzą uświęcone lite-
racką i kinową tradycją wizje antyutopii. Tę część zwykliśmy uznawać 
za pewnik. Z drugiej strony, ugruntowana niechęć do utopii wchodzi 
w dziwny dysonans z nastrojem, odnajdywanym przez nas w wielu 
rejonach codziennego życia. Czy nie jest bowiem tak, że gdyby przy-
bysz z obcej galaktyki mógł któregoś dnia spojrzeć na powierzchnię 
niebieskiej planety (kosmita jest zapewne najbliższy spełnienia dra-
końskich warunków fenomenologicznej epoché), doszedłby on przy-
puszczalnie do wniosku, że jej mieszkańcy są pracowitymi budowni-
czymi wielkiego i obejmującego cały glob cywilizacyjnego projektu? 
Prawie we wszystkich światowych metropoliach zobaczyłby przecież 
celujące w niebo rzędy szklanych graniastosłupów: anonimowe, po-
wtarzalne i przewyższające rozmachem rozsiane jeszcze tu i ówdzie 

92 Por. M. Foucault, Of Other Spaces: Utopias and Heterotopias, w: N. Leach (ed.), 
Rethinking Architecture, London–New York 1997, gdzie Foucault wykłada swoją 
koncepcję heterotopii. O błogosławieństwie, jakiego Lyotard udziela w Kondycji 
ponowoczesnej „lokalizmom” gier językowych i domaga się legitymizacji wiedzy 
naukowej przez „paralogie”, pisałem we wstępie. Oczywiście te „mikrologiczne” 
i niechętne wobec utopii skłonności niektórych lewicowych myślicieli od po-
czątku miały swoich nieprzejednanych krytyków. W swoim najbardziej chyba 
politycznym tekście Richard Rorty pisał: „Traktuję odrzucenie myślenia utopij-
nego przez Foucaulta nie jako wyraz mądrości, lecz jako rezultat jego niefortun-
nej niezdolności do wiary w ludzkie szczęście, a w konsekwencji niezdolności 
do myślenia o pięknie jako obietnicy szczęścia […]. Foucaultowska lewica aka-
demicka we współczesnej Ameryce jest dokładnie tym typem lewicy wyśnio-
nym przez oligarchów, lewicy, której członkowie są zbyt zajęci demaskowaniem 
teraźniejszości, aby mieć czas na dyskusje, jakie prawa powinny zostać wyda-
ne po to, aby stworzyć lepszą przyszłość” (R. Rorty, Spełnianie obietnicy naszego 
kraju, przeł. A. Karalus i A. Szahaj, Toruń 2010, s. 143).
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kamienne budowle, z niezrozumiałych powodów ozdobione kon-
stelacjami zagadkowych, zgeometryzowanych znaków. Zobaczyłby 
też siedzące w graniastosłupach istoty, oddzielone od siebie niewy-
sokimi przepierzeniami i wpatrzone w migoczące przed ich ocza-
mi kolorowe prostokąty, a także przemieszczające się między strze-
listymi budynkami obiekty, różniące się co prawda na pierwszy rzut 
oka wielkością, kolorem i kształtem, ale których wyjątkowość już po 
chwili okazałaby się powielonym na całej planecie w tysiącach, jeśli 
nie milionach egzemplarzy standardem. Słowem, ktoś, kto spojrzał-
by bez uprzedzeń na „nieokiełznaną różnorodność” współczesnego 
życia (któż śmiałby jej zaprzeczyć, patrząc na przebogatą ofertę byle 
jakiego supermarketu?) gotów jeszcze pomyśleć, że ludzkość mimo 
wszystko nie uwolniła się nigdy od „totalitarnego” bakcyla utopii.

Jameson przystałby w pełni na tego rodzaju wnioski. W istocie, 
twierdzi on, w naszym życiu pojawia się jedyny w swoim rodzaju 
ideologiczny kamuflaż. Obok swej funkcji ideologicznej, polegającej 
na podsycaniu strachu przed istotną polityczną zmianą, „globalna 
amerykańska postmodernistyczna kultura”93 ma bowiem, jak zresz-
tą każda, wymiar utopijny, czyli socjalistyczny. Występuje on w niej 
jednak wyłącznie mimochodem, na zasadzie psychoanalitycznego 
symptomu, gdy słabnie czujność wewnętrznego cenzora systemu. To 
właśnie z tego powodu, o czym wspominaliśmy, Jameson poświęcił 
połowę swojego czterystustronicowego studium utopii na analizę li-
teratury fantastycznonaukowej: 

Oficjalnie „nie-poważny” czy pokątny (pulp) charakter SF jest koniecz-
ną cechą jej zdolności do rozluźnienia tej tyranizującej „zasady rze-
czywistości”, która funkcjonuje jako upośledzająca cenzura w sztuce 
wysokiej, umożliwiając tym samym „paraliterackiej” formie na odzie-
dziczenie powołania, aby ukazać nam alternatywne wersje świata, któ-
ry gdzie indziej zdaje się opierać zmianie nawet w wyobraźni94. 

93 F. Jameson, Third World Literature in the Era of Multinational Capitalism,  
s. 316.

94 Idem, Archaeologies of the Future, s. 270.
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Odwołajmy się do kilku szybkich przykładów. W filmach scien-
ce fiction z lat pięćdziesiątych, zauważa Jameson, modny był szcze-
gólny obraz zawodu naukowca: pracującego we własnym laborato-
rium, nierzadko po nocach, przekazującego wiedzę swoim uczniom 
i niezainteresowanego pieniędzmi. Jameson pisze, że nie ma to oczy-
wiście nic wspólnego z rzeczywistą pracą uczonego, ale stanowi 
„zniekształcone odbicie naszych własnych uczuć i marzeń na temat 
wyalienowanej i niewyalienowanej pracy”95. Inny przykład z tej sa-
mej serii to powtarzający się często wątek wspólnoty i solidarności 
ludzi ocalałych z jakiejś kosmicznej (choć nie tylko, czego dowodzi 
popularny ostatnio także w Polsce serial Zagubieni) katastrofy, któ-
ry jest z kolei „tylko zniekształconym marzeniem o bardziej ludzkiej 
zbiorowości i strukturze społecznej”96.

Teksty z gatunku science fiction nie mają naturalnie monopolu 
na utopię. Jej okruchy można odnaleźć dosłownie wszędzie. W in-
nych swoich pracach Jameson przekonuje, że utopijny lub trans-
cendentny wobec kapitalistycznego status quo potencjał istnieje 
w każdym, nawet najbardziej podrzędnym wytworze współczesnej 
kultury. Jedną z opisywanych (skojarzenie z Freudem, analizującym 
swoich pacjentów, nie jest tu wcale nie na miejscu) przez amery-
kańskiego literaturoznawcę wysokonakładowych produkcji stanowi 
Ojciec chrzestny Francisa Forda Coppoli97. Obiekt utopijnej tęskno-
ty pojawia się w obrazie Coppoli pod postacią wielkiej, wielopo-
koleniowej rodziny, sztandarowej figury upragnionej i coraz słabiej 
obecnej w amerykańskim życiu wspólnotowości. Utopijny prze-
kaz wzmacnia tu dodatkowo „czynnik etniczny”, wspólne i jednoli-
te pochodzenie rodziny Corleone. W Stanach Zjednoczonych gru-
py etniczne są bowiem nie tylko przedmiotem uprzedzeń, ale także 
zazdrości. Zatomizowana klasa średnia tęskni po cichu za mecha-
niczną solidarnością rasowego i etnicznego getta: coś, co Jameson 
nazywa resentymentem Gesellschaft wobec Gemeinschaft. Tyle ty-
tułem wypartego symptomu. Równocześnie z ekspresją wypartej 

95 Idem, Marxism and Form, s. 405.
96 Ibidem, s. 406.
97 Zob. F. Jameson, Reification and Utopia in Mass Culture, s. 26–34.
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tęsknoty w filmie zostaje uruchomiona funkcja ideologiczna, która 
sprawia, że prawdziwe i systemowe źródła dezintegracji wspólno-
ty znikają pod moralizującym przekazem. Filmowa historia klanu 
Corleone nie pozostawia wszak wątpliwości. Amerykańska wspól-
nota rozpada się ze względu na osłabienie więzi rodzinnych, nad-
mierny permisywizm wychowawców oraz upadek autorytetu ojca 
(wiele mówiący angielski tytuł The Godfather). Nigdzie nie wspomi-
na się tu o gospodarce, wciąż mówi się o upadku rodziny (tak jak-
by była to przyczyna, a nie skutek indywidualistycznej i skupionej 
na wydajności ideologii kapitalizmu)98. W efekcie widzowie, którzy 
przyjmą filmowe wyjaśnienie ich nieświadomych lęków i tęsknot, 
znajdują się o krok bliżej do tego, by po wyjściu z kina zagłosować 
w najbliższych wyborach na jedną z konserwatywnych i/lub populi-
stycznych partii. Nie tylko tłumaczą one w podobny sposób niepo-
koje społeczne (wszystkiemu winne osłabienie moralności, trady-
cyjnej rodziny, wielkiej rodziny narodu), ale również mamią swoich 
zwolenników podobną do rozbudzonej przez film (solidarność, 

98 Jeremy Rifkin ma rację, wskazując, że kapitalistyczny absolut, wskaźnik PKB 
per capita, mierzący produkt gospodarczy danego państwa w przeliczeniu na 
j e d n e g o  mieszkańca, to „maszyna, która potrafi wyłącznie dodawać, ale 
już nie odejmować” (zob. J. Rifkin, Europejskie marzenie, przeł. W. Falkowski 
i A. Kostarczyk, Warszawa 2005, s. 102–105). Każda aktywność gospodarcza jest 
wszak z punktu widzenia PKB korzystna. Właśnie dlatego, przyjmując nawet, 
że ogólnie wyższy poziom PKB w danym kraju jest równoznaczny z ogólnie lep-
szym stanem finansowym wszystkich jego mieszkańców, co przecież wcale nie 
jest zależnością konieczną, nie wiemy jeszcze zbyt wiele na temat jakości życia 
tych ludzi. Jeśli bowiem idę na dwanaście godzin do pracy, przez którą muszę, 
ale zarazem dzięki której stać mnie, aby zatrudnić legalnie opiekunkę do ma-
łego dziecka, PKB punktuje podwójnie. Jeśli pracuję tylko tyle, że mogę zostać 
w domu i samemu zajmować się swoim dzieckiem, PKB stoi w miejscu. Co jest 
lepsze dla mojego dziecka? Co jest lepsze dla życia rodzinnego? (Jeśli ten przy-
kład dla kogoś nie wydaje się przekonujący, ze względu na płeć piszącego te 
słowa, to proszę sobie wyobrazić, że z oboma scenariuszami zostaje skonfron-
towana kobieta). Z drugiej strony, radość ze względu na spodziewany w kolej-
nym kwartale wysoki wzrost PKB lub podsycany przez gazety strach przed jego 
spadkiem, względnie wolniejszą niż gdzie indziej progresją, są niemal bezwa-
runkowe. Warto jednak pamiętać, że robiąc wszystko dla PKB, można nie ro-
bić praktycznie nic dla swojej rodziny. PKB z pewnością nie jest prorodzinnym 
mitem.
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kolektywizm, wspólnota) i w pełni zrozumiałą nadzieją na przy-
szłość. Cały ten mechanizm znakomicie opisał Thomas Frank w best- 
sellerowym Co z tym Kansas? z 2004 roku.

Nieoficjalna czy też zakulisowa obecność utopii w strukturach 
współczesnego życia ma również swój wariant bardziej wyrazisty  
i, chciałoby się powiedzieć, perwersyjny niż prosty fakt ukrywania 
się utopijnych wątków w ramach bezpiecznej i pozornie całkowicie 
apolitycznej rozrywki. Często bowiem zdarza się, że to, co serwo-
wane jest wprost jako antyutopia czy też skompromitowana utopia, 
zostaje zrealizowane w innym miejscu (i za dobre pieniądze) przez 
sam system. Ironia dziejowa osiąga tu rzadko spotykane rejestry: 
konsumenci gotowi są płacić grube pieniądze za coś, co nauczyli się 
odsądzać od czci i wiary na gruncie polityki; utopie są realizowane 
w uczulonej na najlżejsze ślady „planu” i „centralnego sterowania” at-
mosferze współczesnego kapitalizmu. Najwyraźniej jednak produk-
ty z utopijnym certyfikatem jakości czynią zadość jakimś skrzętnie 
wypartym tęsknotom użytkowników wolnego rynku. Utopia uderza 
w ich wnętrzu w jakieś dawno zapomniane struny, uzyskując tym 
większy odzew, że wbrew pozorom rozkapryszenia konsumenci przy-
zwyczaili się nie oczekiwać od życia wiele. Jameson słusznie przecież 
podkreśla, że upodobanie, jakie wielu z nas znajduje w antyutopii, 
nie wynika z autentycznego, emocjonalnego przywiązania do obec-
nego systemu (co powodowałoby spontaniczną chęć kompromitacji 
jego wrogów), ale powstaje z mieszaniny strachu z chłodną i pozba-
wioną „złudzeń” kalkulacją. Dokładnie jak w słynnym powiedzeniu 
Churchilla z 1947 roku, w którym zdefiniował on demokrację jako 
ustrój najgorszy z możliwych, jeśli nie liczyć tych, których już kie-
dyś próbowano (democracy is the worst form of government except 
all those other forms that have been tried from time to time). Nic więc 
dziwnego, że otrzymując możliwość zaspokojenia, będącego czymś 
więcej niż tylko smutną – ale przecież l o g i c z n ą, biorąc pod uwagę 
udzielone nam przez historię lekcje! – rezygnacją z wcześniejszych 
ideałów, konsument bez wahania sięga do portfela, by uiścić hoj-
ną stawkę za produkty, które w innych okolicznościach uznałby za 
przejaw w najwyższym stopniu niebezpiecznej ideologii. Z uwagi na 
ramy tego tekstu ograniczę się tutaj do jednego przykładu. 
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Oto, co mogą przeczytać lokatorzy osiedla Zielone Zacisze 
w Warszawie na stronie realizującej tę inwestycję firmy (w tym oraz 
w kolejnych cytatach podkreślam interesujące z punktu widzenia 
moich rozważań słowa i zwroty): 

Nasze hasło „więcej niż mieszkanie” rozumiemy jako realizację p r o-
j e k t u, który zaspakaja nie tylko „głód mieszkaniowy” naszych 
Klientów, ale również ich s z e r s z e  p o t r z e b y  związane z bezpie-
czeństwem, wypoczynkiem, sportem oraz cieplejszą temperaturą s t o-
s u n k ó w  m i ę d z y l u d z k i c h  […]. Na Osiedlu odbyło się już kilka 
imprez służących budowaniu sąsiedzkich więzi oraz tożsamości z no-
wym miejscem zamieszkania99.

Jakie atrakcje czekają na uczestników osiedlowych imprez? 

W sobotę 10 maja na Osiedlu odbył się piknik z okazji zakończenia bu-
dowy etapu B Osiedla Zielone Zacisze. L i c z n i e  p r z y b y l i  przy-
szli lokatorzy Osiedla, mieszkańcy etapu A oraz dyrekcja i kierownic-
two budowy w s p ó l n i e  smażyli kiełbaski, rozmawiali o planach na 
przyszłość (zwłaszcza tych związanych z urządzaniem wymarzonego M). 
Po kilku słowach wprowadzenia od Dyrektora Generalnego Turret Po-
land – dr. Jacka Zabojszcza oraz inż. Krzysztofa Mikołajczyka – kie-
rownika budowy, nasi goście mogli obejrzeć wnętrze wykończonych 
klatek oraz dwa pokazowe lokale w etapie A […]. Po atrakcjach wizu-
alnych przyszła pora na odrobinę wysiłku fizycznego. Mieszkańcy i ich 
przyszli sąsiedzi posadzili 150 tuj wzdłuż wejść do klatek schodowych. 
Po czterech godzinach biesiadowania w s z y s c y  r o z e s z l i  s i ę 
d o  d o m ó w  w  c u d o w n y c h  h u m o r a c h  oraz z n o w y m i 
z n a j o m o ś c i a m i100.

Wspólnie, sąsiedzi, nowi znajomi, wszyscy, licznie przybyli. Tekstu 
zachęcającego do kupna mieszkania na osiedlu Zielone Zacisze nie 
musiałby wstydzić się autor odezw propagandowych z czasów re-
alnego socjalizmu. Nutka tryumfalizmu, wymieszana z niewymu-
szoną wspólnotowością, zapachem kiełbasek, obecnością dyrekcji 

99 http://www.zielonezacisze.pl/osiedle.html – 28.11.2009
100 http://www.zielonezacisze.pl/archiwum.html – 28.11.2009
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i kierownika budowy, odrobiną wysiłku fizycznego i dużą ilością cu-
downego humoru stanowią niezawodną receptę na opis moralnej 
tężyzny wiodącego ustroju. „Sadzenie drzew połączone było z pik-
nikiem oraz uruchomieniem osiedlowego grilla i altanki. Na spo-
tkanie lokatorów przybyła też liczna grupa klientów z budującego się 
etapu B” – czytamy w innym miejscu strony Zielonego Zacisza. 
„W czasie pikniku dopisywała zarówno pogoda, humory, jak i... ape-
tyt. Lokatorzy »wchłonęli« ponad 10 kg kiełbasek i ok. 4 kg mię-
sa. Dodatkowo doszły do tego inne specjały, często wykonane przez 
uczestników pikniku. Na stole znaleźć można było szarlotki, serni-
ki, smalec ze skwarkami, a nawet domowe gruszki w occie (o przepis 
na nie pytało wiele osób)”101. W tym miejscu utopia jest już na wy-
ciągnięcie ręki. Mamy więc, po pierwsze, aktywność będącą zarazem 
rozrywką (sadzenie drzew i uruchomienie altanki połączone z pik-
nikiem). Po drugie, konwertytów (klienci budującego się etapu B), 
którzy zasilają szeregi naszej wspólnoty. Po trzecie, tężyznę i dosta-
tek (dziesięć kilogramów kiełbasek, a oprócz tego jeszcze miejsce na 
m i ę s o!). Po czwarte, projekty, których realizacji sprzyja nawet po-
goda. Po piąte, domowe specjały, którymi mieszkańcy spontanicznie 
dzielą się w trakcie pracy na rzecz wspólnoty. Wszystkie te elementy 
sprawiają, że łatwo zapomnieć o podstawowej motywacji organiza-
torów przedsięwzięcia, jaką jest zarobek.

Opisom życia nowych osiedli (istnieją inne, nie mniej barwne 
od Zielonego Zacisza przykłady, których w tym miejscu nie mogę 
niestety uwzględnić) często towarzyszą wizualizacje. W niczym 
nie ustępują one reklamowym tekstom. „Sądząc po wizualizacjach, 
w Warszawie panuje niekończące się lato. Deweloperzy nigdy nie 
zgadzają się na to, żeby pokazać ich budynek zimą lub jesienią. Musi 
być otoczony bujną zielenią. Często są to drzewa »z przyszłości«, 
które kształt i rozmiar z obrazka osiągną za wiele lat, albo drzewa 
czysto »potencjalne«. Kobiety z wizualizacji zazwyczaj noszą krótkie 
spódniczki i głębokie dekolty”102 – pisze w artykule o wizualizacjach 

101 Ibidem.
102 M. Wojtczuk, Samochody, psy i minispódniczki reklamują osiedla (http://miasta.

gazeta.pl/warszawa/1,34862,3263676.html – 29.11.2009).
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warszawskich inwestycji budowlanych Michał Wojtczuk. Na poka-
zywanym klientom osiedlu jest zatem wspólnotowo, ekologicznie, 
czysto, zawsze słonecznie, a sąsiadki nie grzeszą fałszywą pruderią. 
Miejska idylla. Czasami wprost trudno uwierzyć, jak bardzo obrazy 
zamkniętych dzielnic, jakimi mamią przyszłych lokatorów dzisiejsi 
deweloperzy, zbliżają się do wizji idealnych osiedli, które w socjali-
stycznej Polsce można było obejrzeć choćby w słynnym elementarzu 
Mariana Falskiego z 1974 roku. Te same uśmiechnięte twarze, dzieci 
dziarsko wychodzące z domu do przestronnej szkoły, boiska, pełno 
zieleni, biegające tu i ówdzie pieski, też jakby uśmiechnięte – świat 
spełnionej utopii.

Z jednym kluczowym zastrzeżeniem. Dzisiejsze grodzone osie-
dla mogą wprawdzie wcielać ideały socjalistycznego New Harmony 
Roberta Owena czy nawet Fourierowskich falansterów (ach, te uwo-
dzicielskie sąsiadki), z ich wspólnotowym życiem i nastrojem sielan-
ki, ale przynajmniej w jednym punkcie są zdecydowanie na bakier 
w stosunku do swych dziewiętnastowiecznych antenatów. Chodzi 
o poszanowanie zasad społecznego egalitaryzmu. Dawne utopie 
chciały objąć swym zasięgiem wszystkich. Dzisiejsze koncentrują się 
na tych, którzy mogą za ich usługi godziwie zapłacić. Wszędzie tam, 
gdzie dawne utopie mówiły o powszechnym Człowieku, firmy de-
weloperskie ustawiają bowiem tabliczki z ceną za metr kwadrato-
wy, która daje gwarancję, że większa część potencjalnych klientów 
zostanie odprawiona z kwitkiem. Wypowiedzmy tę tezę do koń-
ca: przy akompaniamencie wolnorynkowych frazesów, mówiących 
o nieprzebranej różnorodności ponowoczesnego życia, realizowane 
są znane z utopijnych wizji projekty – metodyczne, całościowe, do-
mknięte, lecz w przeciwieństwie do swych nowoczesnych pierwo-
wzorów już w założeniu e k s k l u z y w n e  i drogie.

Zatem wbrew temu, co nauczyliśmy się uznawać za własne i do-
brze ugruntowane poglądy, istnieje w nas głęboko wyparta sympatia 
dla planu, projektu, całości, socjalizmu, utopii103. Ludzie gotowi są 

103 Ten ciąg nie jest przypadkowy. Zob. książkę Małgorzaty Kowalskiej Dialektyka 
poza dialektyką. Od Bataille’a do Derridy (Warszawa 2000, zwłaszcza rozdział 
Całość niebezpieczna), gdzie autorka pisze, że wspólnym „rysem współczesnej 
myśli francuskiej jest […] przekonanie, że idea całości jest nie tylko, a nawet 
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słono zapłacić za wyłączność na usługi oferowane dzięki pomysłom, 
które z całą bezwzględnością zaatakowaliby podczas politycznej de-
baty. Marketingowym haczykiem przyciągającym klientelę dzisiej-
szych kondominiów są wspólnotowe, by nie powiedzieć kolektywne 
nadzieje i tęsknoty. Obietnice te składa się jednak przy wykorzystaniu 
skrajnie indywidualistycznego mechanizmu, co pozwala statystycz-
nemu mieszkańcowi kondominium nie chcieć socjalizmu dla niko-
go, a jednocześnie korzystać z par excellence socjalistycznych zdoby-
czy. W rzeczywistości bowiem to nie rynek stworzył tak pożądaną 
przez klientów wspólnotową przestrzeń Leśnych Dolin, Zacisznych 
Oaz i Kwiecistych Łąk. Przeciwnie. Istnieje ona wyłącznie dlate-
go, że prawa kapitalistycznej nowoczesności zostały w niej skutecz-
nie – i za stosowną opłatą – zawieszone oraz poddane świadomej, 

nie tyle intelektualną chimerą, ile jednocześnie przesłanką i wyrazem pewnej 
praktyki, a więc, że ma znaczenie nie tylko i nie tyle intelektualne, ile moral-
ne i polityczne. Znakomita część krytyk wymierzonych w ideę całości dotyczy 
jej zgubnych przejawów i skutków w wymiarze życia praktycznego. W świe-
tle tych krytyk całość okazuje się moralnie, społecznie i politycznie niebez-
pieczna” (ibidem, s. 93–94). Za jedną z konsekwencji czy też, co chyba bliż-
sze prawdy, korelatów filozoficznej awersji do idei całości można z pewnością 
uznać dającą się socjologicznie diagnozować postawę niechęci wobec utopii 
(postępu, rewolucji). Słowem: to, co jest kategorią całości na gruncie filozofii, 
w dziedzinie projektów społecznych przybiera kształty utopii. I odpowiednio: 
to, co wśród filozofów występuje jako mniej lub bardziej zamaskowany antyhe-
glizm, w płaszczyźnie egzystencjalnej przybiera postać antyutopii. Z uwagi na 
filozoficzno-społeczną perspektywę mojej pracy interesuje mnie bardziej dru-
ga, bliższa socjologicznego konkretu strona tego zestawu. Swoją drogą, przyła-
pany przez Kowalską na gorącym uczynku antyheglizm francuskich myślicie-
li, w swej radykalnej i karykaturalnej postaci czyniący Hegla odpowiedzialnym 
„za Oświęcim i gułagi” (ibidem), jest tym bardziej niezrozumiały, że Herbert 
Marcuse, autor bądź co bądź znany i czytany nie tylko w kręgach akademickich, 
już w 1941 roku napisał pracę, poświęconą szczegółowej analizie związków he-
glizmu z ideologią faszystowską (H. Marcuse, Rozum i rewolucja. Hegel a po-
wstanie teorii społecznej, przeł. D. Petsch, Warszawa 1966). Jej wnioski były jed-
noznaczne: „Faszystowska teoria społeczna i polityczna była antyheglowska we 
wszystkich swoich celach i zasadach. Trudno znaleźć lepsze potwierdzenie tego 
faktu niż wypowiedzi jedynego poważnego teoretyka narodowego socjalizmu, 
jakim był Carl Schmitt […] losy heglizmu w Niemczech scharakteryzował on 
krótko a dobitnie – stwierdził mianowicie, że w dniu dojścia Hitlera do władzy 
»Hegel, rzec można, przestał istnieć«” (ibidem, s. 396).
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zbiorowej kontroli. Zygmunt Bauman pisał w jednej ze swoich wcze-
snych książek: „Socjalizm był, a do pewnego stopnia wciąż jest, naj-
ważniejszą utopią nowoczesności”104. Noam Chomsky dopowiada: 
„Wolny rynek to socjalizm dla bogatych”105. W tym wypadku zatem: 
wolny rynek to utopia dla bogatych. Dziedzińce grodzonych osiedli, 
na których licznie przybyli lokatorzy dzielą się domowymi gruszka-
mi w occie, nie są przecież w żadnym razie przestrzenią publiczną. 
„Bezpieczeństwo to nie tylko ogrodzenie” – poucza strona interne-
towa Zielonego Zacisza. „My uzupełniliśmy je o system kamer prze-
mysłowych i stałe patrole ochrony oraz Punkt Konsultacyjny Policji. 
Każde mieszkanie wyposażone jest w domofon i instalację antyna-
padową. Na życzenie każdy lokator może korzystać z całodobowe-
go monitoringu. Wyjątkowy jest system dostępu na Osiedle – każdy 
lokator otrzymuje imienną mikrochipową kartę dostępową umożli-
wiającą wstęp na Osiedle”. Słowem: w ponowoczesności utopia ist-
nieje, po pierwsze, dzięki temu, że oficjalnie nikt jej nie chce, a po 
drugie, dlatego, że niepożądani goście trzymani są od niej na bez-
pieczną odległość. Czy nie lepiej jednak – zamiast odgrywać przed 
sobą przedstawienie, w którym brzydzi i napawa nas strachem 
wszystko, co pachnie projektem i utopią, zaraz potem słono płacąc 
za ich instalację na własnym podwórku – określić wspólną wizję lep-
szej przyszłości i podjąć działania zmierzające do jej p o w s z e c h-
n e g o  urzeczywistnienia? Prawdopodobieństwo, że uda się nam 
takiemu wyzwaniu podołać, zależy jednak od wcześniejszego upora-
nia się z nękającym nas w kontakcie z tradycyjną czy też „pełnoobja-
wową” utopią strachem.

Podróż do wnętrza strachu

W kilku swoich pracach Jameson podkreśla, jak ironiczne są zabie-
gi dzisiejszych konserwatystów podsycających antyutopijne i anty-
rewolucyjne uprzedzenia. Twórca nowoczesnego konserwatyzmu, 

104 Z. Bauman, Socialism. The Active Utopia, London 1976, s. 38.
105 N. Chomsky, How Free is the Free Market?, http://www.lipmagazine.org/arti-

cles/featchomsky_63_p.htm – 06.01.2008.
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Edmund Burke, dowodząc przewagi powolnego, organicznego wzro-
stu nad logiką skokowej zmiany, występował bowiem przeciw-
ko rewolucji francuskiej i w obronie feudalnego reżimu. Dzisiejsi 
konserwatyści posługują się zaś argumentacją Burke’a, aby bronić 
porządku, który nigdy by nie powstał, gdyby kiedyś posłuchano za-
leceń irlandzkiego filozofa! Jak wytłumaczyć tę szczególną dwudzie-
stopierwszowieczną niechęć do jakichkolwiek radykalnych posunięć 
w dziedzinie polityki? Skąd bierze się podatność dzisiejszych obywa-
teli na skrajnie zachowawczą (re)interpretację nawet najbardziej go-
rących i wzniosłych chwil ludzkiej historii? W konsekwencji: dlacze-
go w tak skrajną niełaskę popadły obecnie wizje utopii?

Strach przed utopią ma swoje źródło w ludzkim ciele. Tylko 
w ten sposób można zrozumieć fakt, że w swym antyutopijnym za-
pale dzisiejszy człowiek nie cofa się nawet przed logiczną niekon-
sekwencją. Według Jamesona lęk ten zaczynał pobrzmiewać już 
w tekstach utopijnych końca dziewiętnastego wieku, by po kilku-
dziesięciu latach przekształcić się w antyutopiach w „wiatr o hura-
ganowej mocy”106. Chodzi w nim zaś „po prostu o strach przed nu-
dą”107. To ostatnie stwierdzenie może wydawać się nieco dziwne. 
Jameson zwraca tu jednak uwagę na znany chyba wszystkim niepo-
kój, że oto ktoś próbuje nas pozbawić „ulubionych zabawek”, suge-
rując konieczność zrzeczenia się części proponowanych nam przez 
kapitalistyczną rzeczywistość atrakcji. Obawa przed utopią sprowa-
dza się zatem ostatecznie do niepokoju, „że wszystko, co tworzy na-
szą obecną tożsamość oraz nasze obecne nawyki i formy libidalnej 
gratyfikacji zniknie w jakimś nowym podziale społecznym, w wyni-
ku jakiejś radykalnej zmiany porządku społecznego”108. „Strach, któ-
rym natychmiast napełnia nas taka perspektywa jest […] na dobrą 
sprawę identyczny ze strachem przed śmiercią”109. Dzisiejsze utopie 
(czy też, ściśle rzecz biorąc, utopie dzisiaj) podsycają w swych od-
biorcach ów lęk przynajmniej na kilka sposobów.

106 F. Jameson, Archaeologies of the Future, s. 184.
107 Ibidem.
108 F. Jameson, Five Theses on Actually Existing Marxism, w: M. Hardt, K. Weeks (eds.), 

The Jameson Reader, s. 167.
109 Idem, The Politics of Utopia, s. 52.
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1. N u d a  s z c z ę ś c i a. Zasadniczym tematem utopii jest wizja 
ludzkiego szczęścia. Tymczasem każde dziecko wie, że tym, co sprze-
daje się najlepiej, jest seks, nieszczęście i przemoc. Radiowe i telewi-
zyjne programy informacyjne ociekają krwią i karmią się katastrofą. 
Nawet w dziedzinie z pozoru bardziej odpornej na żądanie igrzysk 
niż komercyjne media, jaką była, a po części ciągle jest, twórczość 
artystyczna, szczęście nie cieszy się największym wzięciem. Wielkie 
powieści bądź filmy o miłości z uporem traktują o uczuciach trud-
nych i lubią bohaterów z drygiem do łamania serc. Wielka historia 
miłosna, o ile nie kończy się samobójstwem, samookaleczeniem lub 
inną równie subtelną aluzją do kłód, jakie rzuca pod nogi prawdzi-
wym kochankom zazdrosny świat, w najlepszym razie zatrzymuje się 
w momencie cudownego przezwyciężenia stojących na drodze wiel-
kiego uczucia przeszkód. Opisuje więc skrupulatnie warunki możli-
wości szczęścia czekającego na wytrwale polujące na siebie połówki 
androginicznej pełni, taktownie wycofując się w momencie, gdy moż-
na by wreszcie pokazać, na czym miałaby polegać owa pełnia-an-sich, 
miłosne szczęście samo. Zwłaszcza to, które w naszej cywilizacji ukry-
wa się pod wybitnie nieatrakcyjną etykietą instytucji małżeństwa.

W kontekście utopii, z których nawet te posiadające naukowe 
ambicje stosują się do wymogów określonej formy literackiej, pro-
blem banalności szczęścia wydaje się kluczowy. „Znakiem rozpo-
znawczym utopii jest codzienność”, pisał Roland Barthes110. Utopia 
musi przede wszystkim opisać mechanizm działania doskonałej spo-
łeczności, a więc siłą rzeczy powinna ograniczyć się do scenerii życia 
codziennego. Z uwagi na swą tematykę, utopia zaczyna więc mniej 
więcej w tym miejscu, gdzie sztuka uznaje, że dalszy ciąg historii 
byłby już płaski, słodki i mdławy, zaś bajka wypowiada sakramental-
ne „a potem żyli długo i szczęśliwie”. Nic dziwnego, że lektura dzieł 
utopistów rzadko powoduje chęć, aby zabrać je ze sobą na wakacje 
lub zarwać z ich powodu nockę. Warto pamiętać jednak w tym miej-
scu o ostrzeżeniu Simone Weil, piszącej o związku literatury i moral-
ności: „Zło wyobrażone jest romantyczne, różnorodne, zło rzeczy-
wiste – ponure, monotonne, pustynne, nudne. Dobro wyobrażone 

110 R. Barthes, Sade, Fourier, Loyola, Paris 1971, s. 23.
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jest nudne, dobro rzeczywiste jest wiecznie nowe, cudowne, upa-
jające”111. Dostojewski nie potrafił uczynić postaci dobrego Aloszy 
Karamazowa równie porywającą jak postać pijanego bluźnierstwem 
Iwana, a przecież to z tym pierwszym całym sercem sympatyzował. 
Co więcej, większość rodziców wolałaby widzieć własne dzieci w roli 
(ułożonego? łagodnego? poczciwego? – nawet przychodzące w tym 
miejscu do głowy przymiotniki smakują nieco anemicznie) Aloszy 
niż Iwana czy, nie daj Boże, Mitii lub Smierdiakowa. Choć to wła-
śnie ten ostatni tercet czyni tekst Dostojewskiego genialnym i po-
rywającym.

Wygląda więc na to, że opisy dobra i szczęścia są głupstwem 
w oczach świata. Także utopia, próba wglądu w świat spełnionej tę-
sknoty, cierpi na chroniczny brak opalenizny i reszty atrakcyjnych 
kolorów. Weil w następujący sposób pisze o postępie w dziedzi-
nie ducha: „Aby być sprawiedliwym, trzeba być nagim i martwym. 
Pozbawionym wyobraźni. Dlatego właśnie wzór sprawiedliwości 
musi być nagi i martwy […]. Krzyż! Drzewo grzechu było prawdzi-
wym drzewem, drzewo życia było belką. Czymś, co nie daje owoców, 
a tylko pionowy ruch w górę […]. Można zabić w sobie energię ży-
wotną, a zachować tylko ów pęd ku górze. Liście i owoce są marno-
trawstwem energii, jeśli chcemy się wznieść ku górze”112. Stwierdzenia 
te brzmią z pewnością niepokojąco. Tak jak niepokojąco nagie i, pa-
radoksalnie, pomimo całej inwencji, której wymaga powołanie do 
życia kompletnie umeblowanej rzeczywistości, pozbawione polotu 
wydają się literackie opisy mających pociągnąć nas ku górze utopij-
nych światów. Czy jednak barwny i urzekający już w tym momen-
cie opis nie byłby wypaczeniem podstawowej idei utopijnego pro-
jektu, jaką jest otwarcie przestrzeni radykalnej alternatywy? Jameson 
zgłasza tu słuszne zastrzeżenie: „[…] jeśli już wiesz, jak będzie wy-
glądać twoje wytęsknione ćwiczenie z zakresu nie-istniejącej-jeszcze 
wolności, powstaje podejrzenie, że być może nie wyraża ono wcale 
wolności, a tylko powtórzenie”113. Skoro już teraz cieszy cię opis re-

111 S. Weil, Świadomość nadprzyrodzona, przeł. A. Olędzka-Frybesowa, Warszawa 
1999, s. 103.

112 Ibidem, s. 214–215.
113 F. Jameson, The Seeds of time, s. 56.
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kwizytów i doświadczeń utopijnego świata, być może jego pozornie 
nowe rozwiązania napędzane są znanym ci już z autopsji i lubianym 
przez twoje ciało mechanizmem społeczeństwa konsumpcji. 

2. S t r a c h  p r z e d  w y z u c i e m. Jeszcze mocniejszy niż strach 
przed p ł a s k o wyżem szczęścia wydaje się prowokowany przez uto-
pię strach przed koniecznością rezygnacji z części dostarczanych 
nam przez kapitalistyczny świat podniet. Jesteśmy cieleśnie zrośnięci 
ze strukturami i dekoracjami późnokapitalistycznej rzeczywistości. 
Do tego stopnia, że wielu ludzi gotowych jest bronić a conto dzisiej-
szego systemu rozwiązań, które w innych okolicznościach budzą ich 
głęboką niezgodę, a czasami gwałtowny sprzeciw. Trochę, ale jed-
nak nie do końca, jak Wolter, twierdzący, że gotów jest zginąć za pra-
wo do głoszenia poglądów, których sam nie podziela. „Ja sam tego 
nie robię, nie oglądam, nie popieram, ale niech będzie taka możli-
wość wyboru”. Co by jednak było, gdyby sprawa miała dotyczyć por-
nografii, a moja córka, która wyjechała na wakacje do Londynu, aby 
zarobić na studia i spróbować nieco bardziej samodzielnego życia, 
nie mogąc znaleźć przez kilka tygodni pracy, zostałaby namówio-
na przez koleżankę na wizytę w mieszkaniu kolegi, który za godzinę 
pracy płaci równowartość tygodniowego wynagrodzenia opiekun-
ki do dzieci? Co należy zrobić? Och, nic strasznego, nic nielegalne-
go, nic, czego nie dałoby się obejrzeć za kilkanaście złotych w naj-
bliższym kiosku.

W zetknięciu z takim scenariuszem, nagle okazuje się, że na-
sza zgoda na obecność pornografii w życiu społecznym obwarowana 
jest istotnym zastrzeżeniem: niech sobie będzie, pod warunkiem że 
jej konsekwencje w żaden sposób nie dotkną życia mojego i moich 
bliskich. Liberalna argumentacja brzmiałaby tu pewnie mniej wię-
cej w ten sposób, że w przyzwoleniu na pornografię nie ma śladu hi-
pokryzji czy choćby ukrytej sprzeczności, a wręcz przeciwnie – stoi za 
nim świadoma i rozumna kalkulacja. Ograniczenie wolności wypo-
wiedzi w jednym obszarze (pomijając już nawet fakt, że czyjaś wol-
ność pornograficznej wypowiedzi wiąże się najczęściej z wcześniej-
szym i mniej niewinnym zatrudnieniem ciał innych osób) stworzyć 
by miało precedens czy też wytworzyć klimat, pozwalający władzy 
wprowadzać regulacje także w tych dziedzinach, gdzie jej ingerencja 
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byłaby z punktu widzenia obywateli niepotrzebna i niepożądana. 
W szerszej perspektywie ustępstwo na rzecz legalności pornografii 
byłoby więc obrazem ułomności natury ludzkiej. Takie rozumowa-
nie należy zresztą do klasycznego repertuaru antyutopii: nie jesteśmy 
zdolni do dobra w życiu społecznym, chyba że za cenę totalitarnej 
represji. Zaczyna się od delegalizacji pornografii, a kończy w obozie 
koncentracyjnym lub, w wersji soft, w społeczeństwie, gdzie na skle-
powych półkach stoi wyłącznie ocet.

Nie można wprawdzie wykluczyć, że obraz kosmosu jako pro-
duktu złego demiurga, względnie dobrego Stwórcy, któremu cią-
gle psują szyki skażone grzechem pierworodnym owieczki, to jedy-
na opowieść, która może nas z tym światem kiedykolwiek pogodzić. 
Świat jest zły, ponieważ człowiek jest zły, na doskonałość będzie czas 
po śmierci. Tylko czy przyzwolenie na pornografię aby na pewno 
mieści się w ramach tej wykładni rzeczywistości (na pewno nie mie-
ści się ono w jej chrześcijańskiej wersji)? Poszukiwaniu najlepsze-
go kompromisu między wymogami życia społecznego a pragnie-
niem indywidualnej wolności, które zawsze leżało u podstaw myśli 
liberalnej, można tylko przyklasnąć. Jednak pogląd mówiący o nie-
możliwości utopii przyjmujemy zazwyczaj na tyle łatwo, że w jego 
tle trudno nie zacząć podejrzewać jakiejś znacznie mniej szlachet-
nej motywacji. Krótko mówiąc, za przyzwoleniem na późnoka-
pitalistyczny system raczej nie stoi wola radykalnego dobra, która 
w przeciwieństwie do hubris lewicowej moralności została podda-
na trzeźwemu samoograniczeniu (w rezultacie, zamiast lewicowego 
terroru pro publico bono, otrzymujemy optymalny z punktu widze-
nia ilości możliwego dobra, po Leibnizowsku skalkulowany, kom-
promis między nieskończonością moralnego impulsu a prawami 
zbiorowej egzystencji). W akceptacji kapitalistycznego świata o wie-
le ważniejszy niż pragnienie dobra wydaje się całkiem przyziemny 
strach przed utratą niektórych opcji, możliwości atrakcji, gdyby na-
gle przyszła nam ochota z nich skorzystać.

Wiąże się to bezpośrednio z problemem fałszywej świadomości 
klasowej, która w społeczeństwie konsumpcyjnym stała się czymś 
znacznie bardziej skomplikowanym niż kiedyś: 
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[…] „dominująca ideologia”, jeśli tak można ją jeszcze nazwać, została 
rozprowadzona po całym systemie społecznym za sprawą upowszech-
nienia dóbr konsumpcyjnych. Tak więc nie jest to [wyzbycie się fał-
szywej świadomości – B. K.] już tylko kwestia odrzucenia wartości 
i filozofii moich wrogów klasowych, ale raczej jakiegoś znacznie bar-
dziej skomplikowanego procesu samoanalizy, w którym próbuję wy-
kryć i odrzucić ideologiczną infekcję, w konieczny sposób obecną we 
mnie samym114. 

Prosta walka światopoglądowa, jaką mogą toczyć parlamentarzyści 
w liberalnych demokracjach, jest tu niewystarczająca, ponieważ ide-
ologii nie rozpowszechnia się obecnie przez megafony polityków. 
Wchłaniamy ją organoleptycznie, konsumując nasycone określonym 
znaczeniem rynkowe produkty. Kapitał jest sexy115. Nawet najsłusz-
niejsze i uznawane przez nas skądinąd za w pełni racjonalne postula-
ty, choćby zakaz handlu w święta, potrafią wywoływać w nas niemal 
trzewiowy odruch sprzeciwu. Zupełnie jak w tych wszystkich przy-
padkach, gdy organizm buntuje się przed czymś, o czym rozum do-
skonale wie, że jest koniecznym etapem rekonwalescencji, bez któ-
rego nie ma mowy o trwałym pozbyciu się szkodliwego nałogu czy 
infekcji. Zacytujmy raz jeszcze Jamesona: „Żadne społeczeństwo nie 
było jeszcze tak uzależnione, do tego stopnia zrośnięte z kondycją 
uzależnienia jak nasze, które co prawda nie wynalazło hazardu, lecz 
wynalazło kompulsywną konsumpcję. Ponowoczesność, lub późny 
kapitalizm, przyniósł przynajmniej tę poznawczą korzyść, że pozwo-
lił dostrzec, iż to właśnie uzależnienie stanowi najgłębszą struktu-
rę towaru”116. Właśnie dlatego odrzucenie poglądów swoich wrogów 
politycznych nie wystarczy. Trzeba jeszcze przeżyć dotkliwą pustkę 

114 Idem, Introduction / Prospectus: To Reconsider the Relationship of Marxism to 
Utopian Thought, w: M. Hardt, K. Weeks (eds.), The Jameson Reader, s. 365.

115 Czy to nie zadziwiające, pyta w pewnym miejscu Jameson, że początkowo „po-
sępny nastrój biznesu i własności prywatnej, brud przedsiębiorczości i niemal 
Dickensonowski smak prawa własności i zawłaszczenia, fuzje, bankowość in-
westycyjna oraz inne tego typu operacje (po zakończeniu heroicznej fazy bizne-
su) mogły w naszych czasach okazać się tak s e x y”? (idem, Postmodernism, or, 
the Cultural Logic of Late Capitalism, s. 271).

116 Idem, The Politics of Utopia, s. 52.
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utraty samego siebie. Bez tego skazani jesteśmy przypuszczalnie, aby 
już na zawsze nie czynić „tego, co chcemy, ale to, czego nienawidzi-
my – to właśnie czynić”, jak brzmiała słynna skarga i wyznanie 
św. Pawła z siódmego rozdziału Listu do Rzymian117.

Strach przed nudą egzystencjalną utopii Jameson rozważa na 
przykładzie zimnowojennych wizerunków miast Drugiego Świata. 
Kiedyś, w wiekach średnich życie w mieście wiązało się z obietnicą 
wolności. Jeszcze w sławnym fragmencie Manifestu komunistyczne-
go Marks pisał o idiotyzmie życia wiejskiego, gdzie rządzą zabobon, 
ciasnota obyczajów, przesądy i nienawiść wobec wszelkiej różnicy. 
Miasto, dla odmiany, oznaczało przygodę, występek, przyjemność, 
często o silnie erotycznym zabarwieniu. Gdy w połowie dwudzieste-
go wieku również wieś w Pierwszym Świecie „zostaje objęta standar-
dem, słyszy ten sam angielski, ogląda te same programy, konsumu-
je te same towary co dotychczasowa metropolia”118, prowincjonalna 
nuda i zidiocenie zostają utożsamione z obrazami miast Drugiego 
Świata. Puste półki, szare ubrania, wygaszone późnym wieczorem 
ulice, puste domy handlowe wywołują strach przed brakiem bodź-
ców, do których przyzwyczaja swoich użytkowników kapitalistycz-
na metropolia. Kazik Staszewski, w jednym z popularniejszych 
w Polsce utworów rockowych lat osiemdziesiątych, śpiewał o ówcze-
snym Berlinie: „Moja ulica murem podzielona, świeci neonami pra-
wa strona, lewa strona cała wygaszona, zza zasłony obserwuję obie 
strony […]. Lewa strona nigdy się nie budzi, prawa strona nigdy nie 
zasypia”. Pomijając błędne z punktu widzenia geografii przyporząd-
kowanie kierunków (wygaszony Berlin Wschodni znajdował się po 
prawej, a cierpiący na bezsenność Berlin Zachodni po lewej stronie 
mapy), tekst Staszewskiego dosyć trafnie oddaje sposób, w jaki kul-
tura popularna zwykła przedstawiać miasta zimnowojennej Europy 
Wschodniej. 

117 Zob. Rz 7,15 (wszystkie cytaty z Pisma św. w tej książce za: Pismo Święte Starego 
i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, przeł. zespół bibli-
stów polskich, Poznań–Warszawa 1980).

118 F. Jameson, The Politics of Utopia, s. 29.
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Co do miasta Drugiego Świata – pisze Jameson – jego obraz […] ma 
służyć jako wizualny i doświadczalny analogon świata w najwyższym 
stopniu zaprogramowanego i sterowanego ludzką intencją, dlatego też 
świata, z którego kontyngencje przypadku – a co za tym idzie obietnica 
przygody i prawdziwego życia, libidalnej gratyfikacji – są wykluczone 
[…] nieobecność dekoracji w mieście Drugiego Świata – niejako przy-
padkowe przyjęcie planu Adolfa Loosa – służy jako ponura karykatura 
purytańskich i Utopijnych wartości rewolucyjnego społeczeństwa119. 

Po upadku muru berlińskiego nie zmieniło się prawie nic. Wizerunki 
miast Drugiego Świata pełnią w kulturze popularnej funkcje strasza-
ka na utopię i socjalizm, z tą różnicą, że tym razem konfrontacja nie 
jest już w większości przypadków synchroniczna, ale diachronicz-
na. Już nie współczesna Warszawa, Praga, Moskwa czy Berlin peł-
nią obowiązki figur prawdziwego socjalizmu, ale wyłącznie ich prze-
szłe wcielenia – co dla potrzeb ideologicznych jest zresztą znacznie 
poręczniejszym rozwiązaniem, ponieważ wyklucza możliwość em-
pirycznej weryfikacji takich opisów. Przypuszczalnie stąd bierze się 
również autentyczny szok, jaki przeżywają osoby odwiedzające dzi-
siejszy Mińsk czy Caracas, które w powszechnym odczuciu nie mają 
prawa wyglądać tak, jak miasta kapitalistyczne. Socjalizm, utopia 
i egzystencjalna nuda wciąż figurują pod tą samą rubryką w zbioro-
wej wyobraźni.

3. S t r a c h p r z e d i n f a n t y l i z m e m. Wizerunki miast 
Drugiego Świata nie budzą obaw co do jakości (czy zgoła obecno-
ści) oferowanych na ich terytorium podniet wyłącznie ze względu 
na ich aspekt architektoniczno-urbanistyczny. Obok nudy miejskiej 
przestrzeni, całe toczące się w tych dekoracjach życie trąci czymś, 
do czego nie wypada przyznać się odpowiedzialnie trzymającym 
w garści własny los przedsiębiorcom, na których jesteśmy kształce-
ni. To, co w Niemczech nosi nazwę Ostalgie, i czego najbardziej zna-
nym przykładem jest film Goodbye Lenin!, a co w Polsce przyjmuje 
postać knajackich, towarzysko-obyczajowych wspominków pisarzy 
średniego pokolenia (Andrzej Stasiuk, Janusz Głowacki, Krzysztof 
Varga) nosi bowiem wyraźne piętno infantylizmu i braku powagi.

119 Ibidem, s. 30–31.
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Oto dosyć reprezentatywne próbki osadzonej w realiach póź-
nego PRL-u książki Jak zostałem pisarzem (próba autobiografii inte-
lektualnej) Stasiuka, którą – oczywiście półżartem – określa on jako 
„kronikę pewnej formacji duchowej”120 czy też „rozprawę społecz-
no-historyczno-obyczajową”121: 

Któregoś dnia nie poszedłem do pracy. Jak zwykle. Chyba znalazłem 
sobie jakiś powód. Szybka decyzja to moja specjalność. Wtedy w ogó-
le decyzje były łatwiejsze. Nie to co teraz. Podejmowało się jakąś, a i tak 
niewiele się zmieniało. Właściwie można było podjąć jakąkolwiek. 
Uczucie, że nie ma się wpływu na własny los, jest uczuciem dość przy-
jemnym. Teraz jest niby wolność, ale ludzie są zniewoleni jak nigdy 
nie byli. Wtedy byli kompletnie pozbawieni wolności, a i tak każdy ro-
bił co chciał122. 

Co ciekawe, brak powagi dotyka tu nawet świętego świętych, jakie 
stanowi w polskiej kulturze obszar polityki: „Wszyscy palili coraz 
więcej marihuany i wspominali czarną noc stanu wojennego jako 
jedną nieustającą balangę. W końcu była godzina policyjna, więc 
zbierali się po domach i siedzieli do rana”123. Wreszcie fragment 
„dialektyczny”, w którym przekonanie, że było lepiej, choć wyraźnie 
obecne, jest zderzone z jakąś trwałą rysą ludzkiej psychiki, sprawia-
jącą, że „kiedyś” zawsze będzie górować nad teraźniejszością, ponie-
waż „kiedyś” było i już nie będzie, ponieważ byliśmy wtedy młodsi 
albo w ogóle nas jeszcze nie było, a zatem na swój sposób jesteśmy 
teraz bezpieczni i możemy dowolnie dysponować nawiedzającą nas 
rzeczywistością: 

Ciężarówki jeździły wtedy wolniej, były mniejsze i nie każdy kierowca 
miał radio, więc nas zabierali. W ogóle auta były brudniejsze i państwo-
we, więc nikomu nie było żal. Dzisiaj nawet jak chcą, to nie mają się 
jak zatrzymać. Tak zapierdalają. Wszystkim się spieszy, wszyscy wiozą 

120 A. Stasiuk, Jak zostałem pisarzem (próba autobiografii intelektualnej), Wołowiec 
1998, s. 70.

121 Ibidem, s. 115.
122 Ibidem, s. 72.
123 Ibidem, s. 69.
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jakiś towar i się trzęsą, że ktoś im coś ukradnie. Kiedyś w ogóle było le-
piej. Wszyscy to mówią. Nawet jak ich wtedy nie było, nawet jak nic nie 
pamiętają124.

Tak czy inaczej, brak powagi, a więc nieodpowiedzialność, dysku-
sje po świt, brak etosu pracy, autostopy, alkohol, marihuana i balangi 
sprawiają, że zamiast wizji trzymającego własnych obywateli za gar-
dło systemu, realnie istniejący socjalizm zaczyna jawić się bardziej 
jako rejs pijanego, wypełnionego po brzegi wódką i wisielczym hu-
morem statku. Z okazjonalnymi, i to głównie „na początku”, prze-
rywnikami w rodzaju Poznania 1956 czy Gdańska 1970 roku – bo 
już stan wojenny, mimo pacyfikacji górników z kopalni „Wujek”, wie-
lu Polaków pamięta przede wszystkim jako ów czarny dzień, w któ-
rym zabrakło teleranka. Ta „niepoważna” wizja socjalizmu, przeko-
nuje Jameson, jest w pełni kompatybilna z wymogami gatunku, jaki 
stanowi utopia: „infantylizm jest […] cechą Utopijną, tyleż atrak-
cyjną, co alarmującą”125. Szczególnie trudną do przyjęcia w świecie, 
gdzie walka i konflikt „zostały tak blisko utożsamione z rywalizacją 
i troską o byt w warunkach kapitalizmu (we wszystkich jego fazach), 
że ich nieobecność przynosi zbyt nagły i gwałtowny dla nas bezruch, 
abyśmy potrafili zanalizować tę stratę”126. Powiedzmy to w ten spo-
sób: pułapka polega na tym, że również w tym naszym tak sprostytu-
owanym życiu trzeba wykazać się konsekwencją i odwagą. Dystans, 
który należy pokonać, aby poczuć się zwycięzcą, może być halucyna-
cją wywołaną w naszych głowach przez przemysł reklamowy, co nie 
zmienia faktu, że rywalizacja z ludźmi, którzy na sąsiednim podwór-
ku ścigają ten sam miraż, rzeczywiście się toczy i przynosi związa-
ne z każdym zwycięstwem gratyfikacje. W rezultacie, wizja utopii, 
a więc „świata wyłącznie międzyludzkich związków, bez tak zwa-
nych obowiązków związanych ze stanowiskiem i zarabiania na »ży-
cie« bez trudu może sprawiać na dzisiejszych, wychowanych w kapi-
talizmie dorosłych wrażenie regresji”127.

124 Ibidem, s. 16.
125 F. Jameson, Archaeologies of the Future, s. 186.
126 Ibidem, s. 185.
127 Ibidem.
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Podejmować wysiłek, angażować się w rywalizację, to być od-
powiedzialnym człowiekiem. Utopia, tak jak opisy życia socreali-
stycznej inteligencji, gdzie dominuje s p ę d z a n i e  c z a s u, wygląda 
w tym towarzystwie na szczeniackie miganie się od odpowiedzialno-
ści. Tylko czy naprawdę chcemy żyć w świecie, gdzie przepracowa-
ny chłopiec – zwycięzca kilku szkolnych olimpiad, który w chwilach 
wolnych od nauki znajduje czas na wyczynowe uprawianie spor-
tu, a na pytanie, jak to wszystko udaje się mu pogodzić, odpowia-
da z dumą, że na początku było trudno, ale w końcu jakoś zszedł 
do sześciu godzin snu na dobę – występuje w telewizyjnych wiado-
mościach jako przykład do naśladowania dla swoich rówieśników? 
W Iluzjach postmodernizmu Eagleton deklaruje zupełnie otwar-
cie (jest to zresztą jedna z kilku takich wzmianek w jego książkach): 
„Jednym z najlepszych powodów, by zostać socjalistą, jest niechęć do 
zbyt długiej pracy”128. W obecnych warunkach tego rodzaju opór jest 
równoznaczny ze zgodą na bycie niepoważnym, z czymś, co przy-
pomina regresję do wieku dziecięcego. Utopia zawsze jednak wyka-
zywała „pewne pokrewieństwo z zabawą dzieci; ale także z darem 
postrzegania przez obcokrajowca znanej na wylot rzeczywistości 
w świeży i niecodzienny sposób, jak również ze skrajnymi uprosz-
czeniami twórcy modeli. Pod uwagę należy wziąć jednak również 
zachwyt z samego konstruowania”129. Jeśli więc utopia oznacza rze-
czywistość, w której dorosły człowiek może z czystym sumieniem 
jeździć rowerem na wycieczki do lasu, nie sprawdzając sobie co pięt-
naście minut tętna, i składać wieczorem modele plastikowych samo-
lotów, to między innymi dlatego, że stanowi ona produkt skłonnej 
do marzeń i niechętnej do nadmiaru pracy wrażliwości.

4. L ę k  p r z e d  z a m k n i ę c i e m. Z pozoru zarzut o przesad-
ną frywolność utopijnych tekstów stoi w sprzeczności z przekona-
niem o ich sztywności i braku werwy. Przy bliższych oględzinach 
okazuje się jednak, że te dwie rzeczy bez trudu się dopełniają. Utopia 
jako pragnienie „pojawia się w chwili zawieszenia polityczności”130. 

128 T. Eagleton, Iluzje postmodernizmu, przeł. P. Rymarczyk, Warszawa 1998, s. 118.
129 F. Jameson, Archaeologies of the Future, s. 11.
130 Idem, The Politics of Utopia, s. 43.
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Tak jak teraz: „[…] na horyzoncie nie pojawia się nic, co dawałoby 
choćby najmniejszą szansę lub nadzieję na zmianę status quo, a za-
razem w sensie intelektualnym – być może właśnie z tego powodu – 
wszelkie warianty instytucjonalnych rozwiązań i przetasowań wyda-
ją się możliwe do pomyślenia”131. Tyle że w chwili swego poczęcia 
utopia, pisana małą literą, czyli konkretne literackie wcielenie uto-
pijnego pragnienia, musi uwzględnić szczególne ograniczenia lite-
rackiej formy, którą stanowi. To „podwójne związanie” – intelektu-
alne nieskrępowanie i rygor nieco kostycznej narracji – tłumaczy, 
dlaczego utopia, w zależności od temperamentu krytyka – i z jedna-
kową słusznością! – może być i bywa oskarżona zarówno o nadmier-
ną dowolność jej pomysłów, jak i o brak ikry, rumieńców, autentycz-
nej fabuły czy też po prostu życia.

Ten ostatni punkt, z którym wiążą się kierowane pod adre-
sem utopii oskarżenia o totalitaryzm (jedno z ulubionych ćwiczeń 
praktycznych na kursach politologii polega obecnie na „odkrywa-
niu”, że Platon to nie tyle twórca pobudzającego ludzką wyobraźnię 
mitu o Atlantydzie, ile autor pierwszego podręcznika totalitaryzmu, 
w postaci dwóch pierwszych ksiąg Państwa, a także lekkomyśl-
ny i uwiedziony wizją tyrańskiej władzy umysł), stanowi zdaniem 
Jamesona konsekwencję formalnych właściwości utopijnego tekstu. 
Podstawowy problem polega na tym, że opowieść jako literacka for-
ma zna tylko jedną kategorię podmiotu działającego, a mianowicie 
indywidualnego aktanta. Staje się to kłopotliwe zwłaszcza wówczas, 
gdy chce się opisać jakąś formę działania zbiorowego. Wszystkie 
podmioty zbiorowe – naród, lud, grupa etniczna, mała grupa spo-
łeczna bądź para – „muszą zostać dopasowane do tej wyłącznej ka-
tegorii aktanta”132. Trzeba stworzyć postać, a co gorsza postać abs-
trakcyjną i bezkrwistą, ze społeczności. W rezultacie tej narracyjnej 
redukcji życie zbiorowe zaczyna nabierać nieco klaustrofobicznego 
klimatu. „Państwo wydobyło w tym roku sto siedemnaście ton węgla 
kamiennego, wysuwając się na czoło krajów o najwyższym wydoby-
ciu węgla kamiennego na świecie” – tego typu stwierdzenia z miej-

131 Ibidem, s. 44.
132 F. Jameson, Archaeologies of the Future, s. 203.
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sca przywodzą na myśl nowomowę i Ministerstwo Prawdy z Roku 
1984 Orwella. Na stronach utopii są one jednak w zasadzie nieunik-
nione.

Wrażenie to potęguje fakt, że każda utopia zaczyna się mniej 
więcej tam, gdzie kończy się historia i polityka. Przekazy mieszkań-
ców utopii wspominają niekiedy o legendarnym wydarzeniu i/lub 
przywódcy, którzy pojawili się in illo tempore, dając początek uto-
pijnemu państwu. Ogólnie jednak w doskonałej społeczności „poli-
tyka wraz z Historią ma pozostać sprawą przeszłości. Frakcje, par-
tie, podgrupy, specjalne interesy muszą zostać wykluczone w imię 
Woli Powszechnej. Wszak jedyną rzeczą, której nie można zakwe-
stionować lub zmienić jest sam system […]. Każdy system społecz-
ny, aby funkcjonować, musi zawierać własne środki ochronne: o ileż 
bardziej musi to być prawdą w przypadku systemu, który ma poło-
żyć kres wszystkim systemom?”133. Dodajmy może na marginesie, że 
podobne wrażenie i zastrzeżenia budzą niektóre teorie socjologicz-
ne, zwłaszcza te zbliżone do tradycji funkcjonalizmu. Wygląda więc 
na to, że samo posługiwanie się kategorią systemu wymusza narra-
cyjne domknięcie, które kłóci się z ludzką wizją (ale już niekoniecz-
nie realiami!) dobrego życia.

Ostatni z lęków przed zamknięciem, które pobudza forma lite-
racka utopii, dotyczy kwestii rodziny. Utopia od początku miała wo-
bec niej osobliwy i emocjonalny stosunek. Tu znów prekursorem był 
Platon piszący o wspólności żon i dzieci wśród strażników jego do-
skonałej republiki. Jameson upiera się jednak, że cyklicznie powra-
cający w utopiach temat zniesienia rodziny jest problemem czysto 
formalnym, który nie ma związku z faktycznymi propozycjami uto-
pii. Jak to rozumieć? Przede wszystkim rodzina stawia opór wraże-
niu symetrii i przejrzystości, których osiągnięcie stanowi jeden z za-
sadniczych celów utopijnego tekstu. Rodzina trwa „[…] niczym 
obce ciało w obrębie nowego społeczeństwa, i ta trwałość, zagwa-
rantowana bez wątpienia przez biologię, zagraża geometrycznemu 
diamentowi Utopii formalną skazą, której nie da się naprawić lub 
choćby w myśli oddalić, niezależnie od tego, ile by się do tego celu 

133 Idem, The Politics of Utopia, s. 42–43.
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nie zużyło utopijnej pomysłowości”134. (Podobny opór stawia ro-
dzina procesowi utowarowienia, który już w całkiem realnym i nie-
formalnym sensie dąży do geometryzacji i „digitalizacji” dzisiejszej 
egzystencji. Wystarczy pomyśleć o powtarzających się dylematach 
opieki nad starszymi członkami rodziny. Z jednej strony osobi-
sta piecza sprawowana nad starzejącymi się rodzicami, o ile posia-
da się wystarczające środki, aby zapewnić im „profesjonalną opiekę”, 
uznawana jest za zachowanie nieracjonalne i niepotrzebne. Z dru-
giej jednak więź rodzinna w nas samych stawia domom opieki bier-
ny i b e z r o z u m n y  opór. „Nie pozwolę, choć wiem, że nie ma to 
żadnego sensu, nie zgadzam się, choć nie mam nic na swoją obro-
nę…” Domykający obwody system, posiadający wyłączność na utoż-
samioną z rachunkiem ekonomicznym dziedzinę racjoności, potyka 
się tu raz po raz o ciało, czysto biologiczną skłonność ludzkich ciał 
do bliskości i ciepła. To samo można powiedzieć zresztą o posiada-
niu potomstwa, które choć „kontrefektywne” wciąż znajduje frustru-
jąco wielu zwolenników).

Do spowodowanej wymogami formy irytacji, którą wyczuwa się 
w utopijnych tekstach w związku z tematem rodziny, dochodzą 
czynniki historyczne. Gdy Morus pisał swoją utopię, wielopokole-
niowa rodzina stanowiła symbol ustroju, który miał zostać zniesiony 
przez nowożytny porządek społeczny. Jeszcze w osiemnastym i dzie-
więtnastym wieku o rodzinie nuklearnej pisano z pewnym patosem – 
pamięć o feudalnym systemie klasowym pozostawała wciąż żywa. 
Dopiero wiek dwudziesty przynosi skargi na przesadny rozrost czy 
też może nadmierną replikację rodziny atomowej. Psychiatrzy co-
raz więcej problemów osobowościowych zaczynają przypisywać 
rozpadowi tradycyjnych struktur rodzinnych. Także niedomagania 
kapitalistycznego systemu, znów: jak na ironię, jakby to nie sam 
kapitalizm odpowiadał za ponowoczesny indywidualizm i kon-
sumpcyjny styl życia, wiąże się z podupadającym znaczeniem do-
mowego ogniska135.

134 Idem, Archaeologies of the Future, s. 207.
135 Zob. D. Bell, Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, przeł. S. Amsterdamski, War-

szawa 1998.
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Utopijna obsesja na punkcie rodziny ma więc swoje źródła 
w szczególnych okolicznościach historycznych, które towarzyszyły po-
jawieniu się utopijnej twórczości, oraz w formalnym wymogu „syste-
matyzacji” świata przedstawionego utopii. Ergo, zdaniem Jamesona, 
obsesja ta nie ma związku z istotą sprawy. Jeśli więc obawiamy się uto-
pii ze względu na sposób, w jaki „obchodzi się” ona z rodziną, nasza 
troska jest chybiona. To tylko „formalna sprzeczność dokonuje swej 
projekcji na jawną treść”136. Identyczne wnioski formułuje Jameson 
w odniesieniu do trapiącego nas lęku przed utopią jako gatunkiem 
literackim: „[…] wszystkie polityczne i konceptualne polemiki wo-
kół »totalizacji« były w rzeczywistości argumentami dotyczącymi 
narracyjnego zamknięcia”137. Czy punkt widzenia amerykańskiego 
teoretyka daje się utrzymać? Uwikłanie współczesnego podmiotu 
w system nie ulega wątpliwości. Tutaj analiza Jamesona jest rzeczy-
wiście znakomita. Z drugiej strony należy uważać, aby w demaska-
torskim zapale przesadnie utopii nie wybielić, uznając wszystkie jej 
niedomagania za kwestię czysto „tekstualną”. W jezuickich utopiach 
w Paragwaju – o czym informuje sam Jameson – do spełnienia mał-
żeńskiego obowiązku wzywał pary nocny dzwonek. Być może ten 
ścisły nadzór nad sprawami rodziny stanowił wyłącznie pokłosie ję-
zyka, przy użyciu którego kreślono utopijne plany paragwajskich re-
dukcji, nie zmienia to jednak faktu, że istniał on w najzupełniej re-
alnym sensie. Nietrudno też zauważyć, że utopie stanowią prototyp 
osad kolonialnych138, co w najlepszym razie można interpretować 
w ten sposób, że ta sama wpisana w utopię przemoc, która dziś po-
zwala nam oderwać się od samych siebie, inspirowała kolonizatorów 
do podobnie bezpardonowego korzystania z napotkanych na podbi-
tych ziemiach „zasobów ludzkich”. To, co było grzechem wówczas, 
dziś może okazać się trudną do pogardzenia korzyścią. Poza tym na-
leży pamiętać, że nawet opanowanie strachu przed utopią i ożywie-
nie utopijnej twórczości nie stanowi jeszcze gwarancji i nie rozstrzy-
ga o kierunku właściwie politycznej aktywności.

136 F. Jameson, Archaeologies of the Future, s. 209.
137 Ibidem, s. 210.
138 Zob. ibidem, s. 205.
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Moment prawdy
Chodzi o to – pisze Jameson w eseju The Politics of Utopia z 2004 roku – 
że utopia jest w pewien sposób negatywna i że jest ona najbardziej au-
tentyczna, gdy nie możemy jej sobie wyobrazić. Jej funkcja nie polega 
na tym, że pomaga nam ona wyobrazić sobie lepszą przyszłość, ale ra-
czej na tym, że pokazuje naszą całkowitą niezdolność, aby sprostać ta-
kiemu zadaniu – nasze uwięzienie w nie-utopijnej teraźniejszości bez 
jakiejkolwiek przeszłości i widoków na przyszłość – tak aby ukazać ide-
ologiczne domknięcie systemu, w którym jesteśmy w pewien sposób 
zatrzaśnięci i ogrodzeni. Dla każdego szanującego się, pełnej krwi uto-
pisty przyjęcie takiego stanowiska, nie mówiąc o jego wspieraniu, to 
z pewnością wyjątkowy defetyzm – do głowy przychodzą słowa w ro-
dzaju nihilizmu lub neurozy. Bez wątpienia nie ma to wiele wspólnego 
z amerykańskim duchem139. 

W Archaeologies of the Future podejmuje on zaś wątek utopii „jako 
koniecznej porażki wyobraźni”140, dopiero w ostatnim z trzynastu 
teoretycznych rozdziałów próbując wskazać jej pozytywną, a nie tyl-
ko krytyczną lub negatywną zawartość.

Dlaczego mielibyśmy odmawiać utopii prawa do formułowania 
konkretnych i wiążących politycznych postulatów? Każdy autor uto-
pijnego tekstu starał się przedstawić całościową i kompletną wizję 
lepszego świata, czy nie powinno się zatem wziąć tych propozycji 
za dobrą monetę, zamiast upierać się przy paradoksalnym twierdze-
niu, że w utopii chodzi o co innego niż o nią samą? Jameson poda-
je dwa powody, dla których prostolinijne odczytanie utopii byłoby 
zniekształceniem jej właściwego sensu. Po pierwsze, punkt widzenia 
każdego autora jest z konieczności ideologicznie zabarwiony, zatem 
poszukiwanie obiektywnej zawartości utopii nie może ograniczać się 
do przyjęcia wszystkich jej postulatów. Jameson wymienia: 

Morus nosi znamię nie tylko swojego statusu jako prawnika i londyń-
czyka, humanisty bliskiego dworowi Henryka VIII; określają go także 
niuanse przejściowego okresu między porządkiem średniowiecznym 

139 F. Jameson, The Politics of Utopia, s. 46.
140 Idem, Archeologies of the Future, s. 178.
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a rodzącą się monarchią absolutną […]. W ten sam sposób Campanellę 
określa kultura kościelna; Fouriera wszelkiej maści drobnomieszczań-
skie fantazje oraz poglądy komiwojażera na ludzką naturę i społeczeń-
stwo, których wyzbycia się tylko z trudem można by od niego ocze-
kiwać; Bellamy jest typowym małomiasteczkowym przedstawicielem 
amerykańskiej klasy średniej doby wynalazków, Thomasem Edisonem 
lub Fordem mającej nadejść przemysłowej Utopii […] i tak aż do końca 
listy, ostatecznie uzupełniając ten profil również o rasę i płeć141.

Po drugie, utopie na ogół, w mniej lub bardziej jawny sposób, 
uwzględniały czy też „przepracowywały” całą dotychczasową trady-
cję gatunku: „[…] podobnie jak teksty filozoficzne zobowiązane są, 
by zająć stanowisko w sprawie całej historii filozofii, która je poprze-
dziła i umożliwiła”142. Często przyjmowało to postać par następują-
cych po sobie i lansujących przeciwstawne tezy dzieł. Jameson wy-
mienia na przykład News from Nowhere Williama Morrisa z 1890 
roku, która stanowiła odpowiedź na dwa lata wcześniejszą Looking 
Backward Edwarda Bellamy’ego. U Bellamy’ego pojawia się państwo 
przemysłowe wzorowane na armii. Tymczasem Morris przewiduje 
stopniowy rozpad wszelkich państwowych struktur. Bellamy opisu-
je pracę jako żywioł konieczności, przeciwstawiony spontaniczności 
czasu wolnego i rozrywki. Morris z kolei próbuje odmalować ideał 
pracy twórczej i wolnej od alienacji, która sama w sobie jest aktyw-
nością dobrowolną i mającą wymiar estetyczny. Takich par można 
w historii utopii wskazać znacznie więcej. Tworzenie ich katalogu 
nie należy do naszego tematu. Gwoli ścisłości wymieńmy jednak kil-
ka klasycznych utopijnych wątków, wraz z odpowiadającymi im (nie 
tylko w sensie logicznej komplementarności, ale również historycz-
nej dynamiki) pomysłami „konkurencji”: ascetyzm/dobrobyt, estety-
ka/funkcjonalizm, nauka/prymitywizm, egalitaryzm/elitaryzm, zło- 
żoność/prostota, miasto/wieś, pełne zatrudnienie/zniesienie pracy itd. 
Opowiadając się wyłącznie po jednej ze stron utopijnej pary, traci się 
z oczu „dialogiczną” głębię sformułowanych w obrębie każdej z nich 
postulatów. W istocie gubi się zatem ich sens.

141 Ibidem, s. 171.
142 Ibidem, s. 143.
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Jak w takim razie czytać propozycje utopii? Gdzie znajduje się 
ich prawda? A może wszystkie one są projekcją naszej własnej ide-
ologicznej pozycji i niczym więcej? Jameson nie przez przypa-
dek jest autorem książki o Adornie, której podtytuł The Persistence 
of Dialectic (Trwałość dialektyki) jednoznacznie wskazuje na tem-
perament i sympatie teoretyczne amerykańskiego literaturoznaw-
cy. Trudność prozy Jamesona często wynika z faktu, że próbuje on 
stosować dialektykę również na poziomie pojedynczego zdania – 
zderzając ze sobą przeciwstawne stanowiska i przy pomocy wielo-
warstwowej składni wydobywając istniejące między nimi subtelne 
związki i koligacje. Także chcąc uchwycić prawdę utopii, posługuje się 
on Adornowską dialektyką: „[…] konkretne specyfikacje Utopii 
należy zakwestionować, w procesie przypominającym ten, które-
mu chciała poddać filozofię i jej twierdzenia negatywna dialektyka 
(i czym zajmuje się również Derridiańska dekonstrukcja w tak grun-
towny sposób, że w przeciwieństwie do Adorna odmawia nawet po-
dania jakiejkolwiek pozytywnej lub substancjalnej koncepcji swej 
negatywnej metody, a nawet metody w ogóle)”143. Ten ostatni odno-
śnik nie jest u Jamesona jednorazowym skojarzeniem. W innym tek-
ście, komentując Spectres de Marx Derridy, dochodzi on do wniosku, 
że wszędzie tam, gdzie francuski filozof pisze o duchach i słabej me-
sjańskiej mocy, on miałby ochotę wstawić słowo „utopia”144. Zatem 
propozycje utopii, w ich pluralizmie i wzajemnej nieprzystawalno-
ści, należy ze sobą zderzyć i doprowadzić do sytuacji, w której mogą 
one nawzajem się wyostrzać i oświetlać, w zainicjowanym tym spo-
sobem ruchu myśli chwytając ich „moment prawdy”. 

Błędem jest jednak wyobrażać sobie – poucza od razu Jameson – że 
brak błędu, prawda, nawet ta minimalna prawda, której istnienia do-
mniemuje się w tak zwanym „momencie prawdy” jest fenomenem po-
zytywnym […]. „Moment prawdy” nie posiada […] substancji, nie 
jest konceptualnym samorodkiem, który można wydobyć i odłożyć 

143 Ibidem, s. 180.
144 F. Jameson, Marx’s Purloined Letter, w: M. Sprinker (ed.), Ghostly Demarcations: 

A Symposium on Jacques Derrida’s „Specters of Marx”, s. 33.
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na bok z nadzieją na wykorzystanie go w charakterze budulca jakiegoś 
przyszłego systemu145. 

Negatywna dialektyka stanowi bowiem „narzędzie pojęciowe wy-
myślone nie po to, aby stworzyć jakieś pełne przedstawienie, ale po 
to, aby w swoim przeciwieństwie zdyskredytować i zdemistyfikować 
roszczenia do pełnej reprezentacji”146.

Tak więc funkcja i zawartość utopii jest negatywna. Czy nie wy-
nika stąd wniosek, że utopii, z ich konkretnymi rozwiązaniami, nie 
warto tworzyć – o czym od dawna przekonują autorzy o zapatrywa-
niach konserwatywnych? Skoro daną utopię i tak trzeba ostatecznie 
odrzucić, to czy nie lepiej zająć się od razu sferą pośrednią, projekta-
mi bardziej wyważonymi, realistycznymi, na które można otrzymać 
dofinansowanie odpowiedzialnych instytucji? Otóż nie. Wydaje się, 
że występuje tutaj paradoks podobny do tego, który pojawia się na 
gruncie demokracji. Mój głos jest tylko jednym z wielu, ale aby de-
mokracja miała właściwy sens, muszę go traktować tak, jakby wy-
rażał obiektywną i ostateczną rzeczywistość. Tylko wtedy sfera pu-
bliczna, przestrzeń demokracji nie będzie letnia, będą ją wypełniali 
ludzie, a nie jakieś ich wysterylizowane polityczne awatary. Z dru-
giej strony, muszę mieć świadomość, że mogę zostać przegłosowa-
ny. Muszę być gotowy, aby porzucić wszystko, w co wierzę, gdy tylko 
okaże się, że mój głos rozmija się z głosem większości. Trudność de-
mokracji polega na tym, że mając tę świadomość, nawet przez chwilę 
nie powinienem traktować swojego głosu jako odwoływalnego i nie-
ostatecznego, wyposażając go w którymkolwiek punkcie w klauzulę 
wypowiedzenia. W tej przestrzeni (ujmując problem od strony logi-
ki) lub w tym czasie (ujmując problem od strony życiowej praktyki), 
gdy mój sąd jest przełamywany przez wolę powszechną, należy prze-
żyć frustrację, rozczarowanie, a być może cierpienie – za każdym ra-
zem od nowa, nie „instytucjonalizując”, choćby tylko wewnętrznie, 
tego procesu wyrażania zgody. Sądzę, że demokracja w jej najwyż-
szym sensie istnieje czy też może „dzieje się” właśnie w tej przestrze-

145 Idem, Archeologies of the Future, s. 175.
146 Ibidem, s. 177.
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ni i w tym czasie. Mówiąc językiem Derridy: tu przychodzi Mesjasz, 
zjawia się jego słaba mesjańska moc, demokracja spełnia się jako 
nieskończona obietnica.

To samo można powiedzieć o utopii. Wycofując się już w punk-
cie wyjścia (nie ma, nie było, nie będzie utopii), tracimy to, co w niej 
najcenniejsze, czyli możliwość jej porzucenia. Oczywisty zarzut kon-
serwatysty – zarówno w przypadku demokracji, jak i utopii – musi 
być w tym miejscu następujący: czy obywatelska odpowiedzialność 
nie oznacza, że człowiek zawczasu oczyszcza swoje poglądy z elemen-
tów radykalnych i, co łatwo przewidzieć, niemożliwych do urzeczy-
wistnienia? Skoro i tak muszę zostawić utopię, to będąc istotą rozum-
ną, czy nie powinienem tego zrobić od razu? Tym bardziej że wiele 
wskazuje na to, iż to właśnie marzycielskie mrzonki nowoczesnych 
wizjonerów stanowiły bezpośrednią inspirację dla planistów obozu 
w Auschwitz. Poza tym, jak z pewnością zauważy co bardziej ortodok-
syjny zwolennik lewicy, czym niby różni się nieposiadanie pewnych 
poglądów od ich ostatecznego odrzucenia? Ile dobrego może przyjść 
z pomysłów, których nigdy nie wprowadza się w życie? Odpowiedź 
na oba zarzuty jest podobna. Jameson cytuje Minima Moralia Adorna 
(z uwagi na spore różnice między polskim i podanym przez Jamesona 
angielskim przekładem tego fragmentu, tłumaczę go w tym miejscu 
z języka angielskiego – tylko w tej postaci może on bowiem pełnić 
funkcję przewidzianą dlań w tekście amerykańskiego badacza): 

Na pytanie o cel wyemancypowanego społeczeństwa padają odpowiedzi 
takie, jak spełnienie ludzkich możliwości lub bogactwo życia. Pytanie to 
jest nieuchronne i bezprawne, podobnie jak nieuchronna jest odpycha-
jąca arogancja odpowiedzi, przywodząca na myśl socjaldemokratyczny 
ideał osobowości brodatych naturalistów lat dziewięćdziesiątych, którzy 
chcieli wieść przyjemne życie. Prawdziwa wrażliwość istnieje wyłącznie 
w odpowiedzi najbardziej dosadnej: aby nikt już nie musiał głodować. 
Każda inna odpowiedź podstawia, w miejsce okoliczności, które powin-
no się określać wyłącznie w oparciu o ludzkie potrzeby, praktyki systemu 
zorganizowanego wokół produkcji jako celu samego w sobie147. 

147 Cyt. za: ibidem, s. 172. Zob. także: T. Adorno, Minima Moralia. Refleksje z poha-
ratanego życia, przeł. M. Łukasiewicz, Kraków 1999, s. 201.
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Innymi słowy, zadając sobie trud, aby określić własne cele we-
dług tego, co możliwe, bezwiednie uzgadniam je zarazem z tym 
sensem, który nadaje życiu proces akumulacji148. Dlatego właściwa 
odpowiedź na pytanie o cel wolnego społeczeństwa byłaby odpowie-
dzią utopijną, tylko ona stanowi bowiem przekaz z terytorium inne-
go, sprawiedliwszego porządku. Bez takich „stacji docelowych” dia-
lektyka zostaje pozbawiona punktów oparcia, zaczyna brakować jej 
paliwa, pole sił prowadzące do jej wytworzenia traci wszelkie napię-
cie. W rezultacie staje się ona grą środka, a nie ruchem żywej i po-
różnionej z samą sobą myśli.

Czy swoich dosadnych żądań nie będziemy musieli ostatecz-
nie porzucić? Pewnie tak. Być może nie oznacza to jednak wstydli-
wej kapitulacji, a jedynie fakt, że wyraźniej niż do tej pory winniśmy 
uwzględniać w filozofii zmienną czasu. Nasze sądy nie są tylko tym, 
czym są w danej chwili (kardynalne złudzenie logiki). Zawierają one 
ślady przebytej drogi. Czym innym jest przecież konserwatyzm (li-
beralno-socjalistyczny) późnego Leszka Kołakowskiego i konserwa-
tyzm dogmatyczny, który nigdy nie był niczym innym. Nawet gdy-
by ostatecznie miał on oznaczać wspieranie takiego samego zestawu 
poglądów! Końcowe wnioski, czy nawet płynące z nich działania, nie 
są jedynym, co się liczy. Jesteśmy (również) wszystkim tym, co ko-
chaliśmy i co na pewnym etapie życia, pod wpływem takich a nie 
innych okoliczności, zdecydowaliśmy się porzucić. Tymczasem, za-
dajmy tu przekorne pytanie, jaki symbol logiczny wyraża w moim 
sądzie przebytą miłość do jego przeciwieństwa? (Płynie stąd również 

148 Problem ten podejmuje także Marcuse w Człowieku jednowymiarowym, pi-
sząc o naukowej ideologii operacjonizmu (H. Marcuse, Człowiek jednowymia-
rowy. Badania nad ideologią rozwiniętego społeczeństwa przemysłowego, przeł. 
W. Gromczyński, Warszawa 1991, s. 30–37). Nauka, domagając się operacjona-
lizacji, po cichu konserwuje zbiór dostępnych w systemowym obiegu elemen-
tów. Wszystko, co „nowe”, musi zostać dowiedzione na podstawie już istniejące-
go, wyrażone w kategoriach już mających miejsce, „obserwacyjnie dostępnych” 
praktyk i czynności – w przeciwnym razie nie uzyska pieczęci d o w o d u. 
W rezultacie naukowa „nowość” sprowadza się do zmiany optyki, przesunięcia 
akcentów postrzegania. Przedmiot jej opisu istniał bowiem już wcześniej jako 
niewyartykułowana część rzeczywistości. Za sprawą nauki do obiegu życia nie 
przedostaje się żadna zewnętrzność.
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praktyczne zalecenie, aby w procesie edukacji nie absolutyzować 
wniosków). Rozwijając wątek utopii jako koniecznej porażki ludz-
kiej wyobraźni – porażki, która nie zmieniając wiele lub zgoła nie 
zmieniając niczego w materialnej rzeczywistości, nasyca ją jednak 
określonym odcieniem – Jameson znajduje się zaskakująco blisko 
etyki chrześcijańskiej, tak jak została ona wyrażona przez św. Pawła: 
„Mówię, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, 
tak żyli, jakby byli nieżonaci, a ci, którzy płaczą, tak jakby nie płaka-
li, ci zaś, co się radują, tak jakby się nie radowali; ci, którzy nabywa-
ją, jak gdyby nie posiadali; ci, którzy używają tego świata, tak jakby 
z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać tego świata”149. Jeśli 
więc zrezygnowany, po długim namyśle, dochodzę na przykład do 
wniosku, że interwencja zbrojna jest w danych okolicznościach nie-
uchronna, jestem kimś całkowicie innym od człowieka, który o jej 
konieczności opowiadał przez cały czas w tryumfalnym tonie moral-
nej tężyzny, od początku przyjmując do wiadomości, jak twardych 
decyzji wymaga od nas niekiedy historia. Na tej samej zasadzie, wy-
rzekając się swej utopii, jestem kimś krańcowo innym od tego, kto jej 
nigdy nie przeżył. Wszystko to nadaje nieco inny wymiar znanemu 
powiedzeniu Ottona von Bismarcka: „Kto za młodu nie był socjali-
stą, ten na starość będzie skurwysynem, ale kto na starość socjalistą 
pozostał, ten jest po prostu głupi”. Okazuje się, że etapu bycia socja-
listą nie można, obierając racjonalną drogę na skróty, pominąć! Tę 
wewnętrzną i we właściwym sensie dialektyczną dynamikę stwier-
dzenia Bismarcka warto, jak sądzę, odnosić nie tylko do wyznawa-
nego przez nas w różnych okresach życia światopoglądu, ale również 
do konkretnych sądów, które formułuje się całkiem niezależnie od 
takiej czy innej sytuacji biograficznej, w jakiej się znajdujemy.

Søren Kierkegaard przeprowadził w Bojaźni i drżeniu słyn-
ne rozróżnienie między rycerzem nieskończonej rezygnacji i ryce-
rzem wiary. Ten pierwszy godzi się z faktem, że pewne sprawy, także 
te, na których najbardziej mu zależy, są niemożliwe. Jest on jednak 
rycerzem, ponieważ nawet na chwilę nie wyrzeka się obiektu swej 
tęsknoty (Kierkegaard i Regina Olsen), nie zadowala się jej łatwą 

149 1 Kor 7, 29–31.
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namiastką. Dziś należałoby pewnie powiedzieć, że nie godzi się na 
żadne racjonalizacje: „[…] bogata wdowa po piwiarzu jest zupełnie 
tak samo doskonałą i solidną partią”150. Tego rodzaju rycerzem jest 
dla Kierkegaarda Sokrates, którego „niewiedza jest właśnie nieskoń-
czoną rezygnacją”151. Sokrates wie, że nie ma wiedzy prawdziwej, 
choć zależy mu przecież wyłącznie na niej. Zdaje sobie sprawę, że 
w odniesieniu do spraw najważniejszych tkwi w pozbawionym fun-
damentów zawieszeniu. Nigdy nie szuka jednak argumentów moc-
nych, a wyłącznie tych prawdziwych, dobrych i pięknych. Stąd bie-
rze się u Sokratesa ironia i humor, namiętności charakterystyczne 
dla dziedziny nieskończonej rezygnacji, mające „elastyczność, która 
na tym polega, że indywidualne jest niewspółmierne z rzeczywisto-
ścią”. Nie mogę mieć swojego skarbu, agalmy, świat całym sobą od-
mawia mi do niej dostępu, więc od szaleństwa niespełnienia może 
uchronić mnie tylko cierpka satysfakcja ironii. Ironia jest rozwią-
zaniem dla tych, którzy w starciu z rzeczywistością przegrali, a któ-
rym dumny humanizm nie pozwala ani zrzec się własnej prawdy, 
ani uwierzyć, że ulegając światu, można otrzymać łaskę i wyłonić się 
po jego drugiej stronie wraz ze wszystkim tym, czego uprzednio do-
browolnie i w milczeniu się zrzekliśmy (to zasadnicza różnica: nie-
skończona rezygnacja zrzeka się, aby za pomocą ironii raz po raz za-
znaczać swój dystans do panującego nad nią świata, wiara zrzeka się, 
aby w milczeniu oczekiwać na niemożliwą łaskę). Umiejętność taką 
posiada jednak rycerz wiary. „Uznaje [on] jednym słowem niemoż-
liwość, a w tej samej chwili wierzy w rzecz absurdalną; jeśli bowiem 
całą namiętnością duszy i z całego serca nie uznaje niemożliwości, 
a zarazem wyobraża sobie, że posiada wiarę, to oszukuje samego sie-
bie i świadectwo jego nie ma wartości”152.

Również Jameson – tu znów nieoczekiwana, biorąc pod uwagę 
zdeklarowany ateizm amerykańskiego krytyka, zbieżność jego uto-
pijnego pisarstwa z chrześcijańską teologią, a przynajmniej pewnym 
jej wariantem – explicite odrzuca w kontekście utopii ironię. „Dzięki 

150 S. Kierkegaard, Bojaźń i drżenie. Choroba na śmierć, przeł. J. Iwaszkiewicz, War-
szawa 1972, s. 41.

151 Ibidem, s. 74.
152 Ibidem, s. 47.
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ironii możemy bowiem zjeść ciastko i je zachować, zaprzeczyć temu, 
co afirmujemy, afirmując zarazem to, czemu zaprzeczamy [...] dzię-
ki niej można jednocześnie wierzyć w doniosłość polityki i mówić 
głośno o wszystkim tym, co możemy stracić, poświęcając się poli-
tycznej praktyce”153. Ironia pozwala „być w dwóch miejscach jed-
nocześnie” i dlatego wynika z niej „zły utopizm oparty na iluzjach 
reprezentacji i afirmatywnej zawartości”154. Prawdę utopii można 
zdaniem Jamesona uchwycić tylko za cenę „najwyższej wrogości 
wobec Ironii”155. Tyle że przy jednoczesnym odrzuceniu pozytyw-
nej treści utopii takie stanowisko zaczyna niebezpiecznie ocierać się 
o brak właściwości i nicość. Kierkegaard przewiduje podobne wąt-
pliwości w stosunku do swojego rycerza wiary: „Rycerzy nieskoń-
czonej rezygnacji poznaje się łatwo: ich posuwanie się jest gładkie, 
pewne siebie; a posuwanie się tych, którzy dźwigają klejnot wiary, 
łatwo wprowadza w błąd, gdyż zewnętrznie mają w sobie coś ude-
rzająco podobnego do tego, czym głęboko i nieskończenie pogar-
dzają rezygnacja i wiara – do pospolitości”156. W kontekście utopii 
i polityki tego rodzaju pospolitość – używanie świata, ale tak, jak-
by nie używało się go, „zwyczajne życie” uzbrojone tylko w milczącą 
pamięć o niemożliwych postulatach utopii – wystawia się na łatwy 
atak. Zwłaszcza będąc świeżo po lekturze Lenina albo innych pism 
z tryumfalnego okresu historii lewicy, nietrudno twierdzić, że uto-
pia jako wypełniający nas bliżej nieokreślony „konglomerat nadziei” 
to żenująco mało. Z drugiej strony, czy nie jest tak, jak pisze Žižek 
w książce O wierze, że „cała psychiczna ekonomia sytuacji zmienia 
się radykalnie nie wtedy [należałoby raczej napisać: „nie tylko wte-
dy” – B. K.], gdy sam bohater dowiaduje się o czymś (poznaje ja-
kiś długo skrywany sekret), lecz g d y  d o w i a d u j e  s i ę, ż e  i n n y 
(którego mylnie miał za nieświadomego rzeczy) też p r z e z  c a ł y 
c z a s  w i e d z i a ł i tylko udawał niewiedzę dla zachowania pozoru? 
Czyż może być coś bardziej upokarzającego niż sytuacja męża, który 
po długim potajemnym romansie dowiaduje się nagle, że jego żona 

153 F. Jameson, Archeologies of the Future, s. 177–179.
154 Ibidem, s. 179.
155 Ibidem, s. 178.
156 S. Kierkegaard, Bojaźń i drżenie. Choroba na śmierć, s. 36. 
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cały czas wiedziała, lecz milczała z racji dobrego wychowania lub, co 
gorsza, z miłości do niego?”157 Być może warto dopuścić możliwość, 
którą rozważa Jameson, że ów szczególny rodzaj wiedzy, jakim jest 
utopia, zmienia wszystkie parametry sytuacji także wówczas, gdy ist-
nieje wyłącznie w postaci śladu, rysy, gdy pozostaje tylko zdradzo-
ną na rzecz praw tego świata możliwością? W końcu już jutro trze-
ba będzie zrobić kolejne zakupy, za kilka miesięcy zapłacić podatki, 
za parę lat posłać dzieci do szkoły, w międzyczasie zarabiając pienią-
dze, aby raz jeszcze w tym roku zobaczyć góry i wykąpać się wspól-
nie w morzu – lecz czy naprawdę nic nie zmienia się, gdy we wszyst-
kim tym będzie pobrzmiewać utopijne żądanie: „aby nikt już nie 
musiał głodować”? Tak rozumiana utopia byłaby Heglowską „czy-
stą żywą negatywnością”, wznoszącą po cichu fundamenty nowego 
świata, które rewolucja czy inny polityczny przewrót może w naj-
lepszym razie zadekretować (zedrzeć zasłonę dotychczasowych i od 
dawna martwych dekoracji), ale nigdy stworzyć własną mocą. Czy 
żądanie konkretu i programów politycznych, tak często formułowa-
ne dziś przez różnych przedstawicieli lewicy, nie jest zresztą w istocie 
grą, którą lewica prowadzi z samą sobą, a której cel stanowi przykry-
cie o wiele bardziej podstawowego i wstydliwego niedostatku nega-
tywności i utopii? W naszych czasach stworzenie organizacji poli-
tycznej wydaje się rzeczą prostą, wiadomo też, co trzeba zrobić, aby 
wygrać wybory. Tym, czego nikt nie potrafi, jest za to nazwanie na-
dziei, która – jak dowodzą historyczne przypadki społecznych prze-
wrotów – „usłyszawszy swe imię”, przychodzi i sprawia, że najświęt-
sze cesarstwa upadają w jednej chwili jak domki z kart.

Mapy odnalezione w przyszłości

Podsumowując, należy podkreślić, że przy wszystkim, co zostało 
powiedziane w poprzednim podrozdziale, utopie cechuje według 
Jamesona dowolność, ale tylko w obrębie dosyć precyzyjnie określo-
nego rejestru. Utopia, przynajmniej w dobie ponowoczesności bądź 

157 S. Žižek, O wierze, przeł. B. Baran, Warszawa 2008, s. 17.
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późnego kapitalizmu, będzie socjalistyczna i kolektywna albo żad-
na. Tęsknimy za zbiorowością, która zniknęła pod wpływem dzia-
łania „szatańskiego młyna” kapitalistycznej indywidualizacji, czego 
dowodzi choćby kształt współczesnych produktów kultury masowej. 
Inną sprawą jest jednak ewentualny „punkt przyłożenia” prospołecz-
nej rewolucji. Chodzi o problem politycznego sprawstwa (agency),  
którego, jak widzieliśmy w pierwszym rozdziale, nigdy w satysfak-
cjonujący sposób nie udało się rozwiązać Andersonowi. Jameson  
przypuszczalnie wolałby uniknąć formułowania tego rodzaju wnio-
sków – pozostaje on bowiem na dobre i złe przywiązany do centra-
listycznej retoryki tradycyjnego marksizmu – ale wydaje się, że naj-
bardziej obiecujący kierunek poszukiwań punktu archimedesowego 
pozwalającego związać utopijne impulsy teoretyczne i wymogi co-
dziennej praktyki można znaleźć u niego na poziomie podmiotu. 
Widać to zwłaszcza w rozwijanym przez Jamesona pojęciu mapo-
wania poznawczego (inspirowanego pracą Kevina Lyncha)158, które 
jako centralny polityczny problem stawia brak adekwatnej łączności 
między ludzkim ciałem a poziomem gwarantującym możliwość in-
telektualnego oglądu istniejącego systemu.

Każde dzieło sztuki – pisał Jameson jeszcze w 1971 roku – które 
odbieramy jako autentyczne, w ten czy inny sposób podejmuje temat 
związku między tym, co prywatne a tym, co publiczne, między jed-
nostkową egzystencją a „niebem” społeczeństwa i historii. Krytyka 
dialektyczna ma nam po prostu postawić ten związek jasno przed 
oczami159. W postmodernizmie jest z tym jednak poważny problem. 
Dzisiejsza kultura nie potrafi nijak zasypać przepaści otwierającej się 
między naszym codziennym doświadczeniem a systemem. W rezul-
tacie powstaje sytuacja, „o której można powiedzieć, że jeśli potra-
fimy stworzyć dzieło sztuki z naszego doświadczenia, jeśli potrafi-
my nadać doświadczeniu formę historii, którą da się opowiedzieć, 
nie jest już ono prawdziwe, nawet jako doświadczenie jednostkowe. 
Gdy zaś potrafimy uchwycić prawdę o naszym świecie jako całości, 
możemy to zrobić w postaci jakiejś czysto konceptualnej ekspresji, 

158 Zob. K. Lynch, The Image of the City, Cambridge, Ma. 1960.
159 Zob. F. Jameson, Marxism and Form, s. 406–407.
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ale nie będziemy już w stanie pozostać z nią w żywym wyobraźnio-
wym związku”160. Na przykład większość z nas rozumie, że coś ta-
kiego jak globalna sieć kapitału istnieje. Sęk w tym, że nie mamy do 
niej jednak póki co żadnego emocjonalnego czy też cielesnego do-
stępu. Albo więc opisujemy krzywdy chińskich najemnych robotni-
ków, albo chodzimy na spacery po lesie i delektujemy się smakiem 
świeżych truskawek. Tymczasem intelektualnie potrafimy już pojąć, 
że jedno stanowi warunek możliwości drugiego!

Jeśli ta wiedza ma mieć kiedykolwiek jakieś praktyczne znacze-
nie, przekonuje Jameson, musimy ją jeszcze uzupełnić o praktyczną 
mapę. Tak jak respondenci Lyncha, którzy tylko wtedy nie czuli się 
wyalienowani w swoim mieście, gdy potrafili narysować na kartce 
papieru jego przestrzeń. Mapowanie poznawcze, tak jak je rozumie 
amerykański teoretyk, polega więc na powiązaniu wiedzy abstrak-
cyjnej i pojęciowej z naszym ciałem, czego może dokonać tylko wie-
dza niedyskursywna, związana w jakiś sposób (Jameson nie grzeszy 
w tym miejscu precyzją) z wizualnym wymiarem naszej egzystencji. 
To ideologia w rozumieniu Althussera plus aspekt zmysłowy i prze-
strzenny. Stworzenie adekwatnej mapy mentalnej dzisiejszego świata 
oznaczałoby więc dokonanie czegoś, co wydaje się na razie niemoż-
liwe. Bo czy można zarazem dochować wierności prawdzie postmo-
dernizmu – jego globalnej hiperprzestrzeni – i wyposażyć te nitki po-
jęciowej wiedzy o świecie w nasze emocje i odruchy? Zadanie takie 
instynktownie uznajemy jednak za ważne, czego dowodzą rozpaczli-
we próby zmapowania społecznej całości, jakie raz po raz proponuje 
klientom przemysł kulturowy. Rozmaite teorie spisku stanowią bo-
wiem, jak to ujmuje Jameson, „mapowanie poznawcze dla ubogich” 
(Kod Leonarda da Vinci jest w ostatnim czasie najbardziej znanym 
przykładem tego typu twórczości). Owszem, gołym okiem widać, że 
system sobie, a my sobie, jednak ktoś musi przecież stać za sterem 
tego bałaganu! Skuteczne mapowanie poznawcze czy też autentycz-
na sztuka polityczna, „o ile w ogóle jest możliwa”161, będzie musia-
ła jednak zmierzyć się z sieciową logiką współczesnego kapitału, nie 

160 Idem, Signatures of the Visible, s. 54.
161 Idem, Postmodernism, or, the Cultural Logic of Late Capitalism, s. 54.
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uciekając się do wybiegów z gatunku deus ex machina, takich jak 
przedstawianie społecznej całości jako skutków ubocznych konfron-
tacji między Zakonem Syjonu i prałaturą Opus Dei.

W przypadku oblania takiego testu, przyjdzie nam zapewne do-
pisywać kolejne tomy aż nadto dobrze znanych opowieści. Jedna 
z nich opowiada historię obojętności i racjonalizacji (nic nie mogę 
wiedzieć o tych biednych Chińczykach, a kto wie, może są szczęśli-
wi?), druga – cynizmu i autoironii (żyjemy wszyscy w globalnej wio-
sce – zobacz, co zaraz zrobię), trzecia – wiecznego poczucia winy (żyję 
z pracy ludzi, dla których nic nie mogę zrobić). Jeśli jednak w jakiś 
„nowy, jeszcze niewyobrażalny, być może ostatecznie niemożliwy”162 
sposób mapowanie poznawcze powiedzie się, wszystko wskazuje na 
to, że to właśnie ja, z moim łatwopalnym ciałem, będę nośnikiem 
i kołem zamachowym czegoś, co z braku lepszych słów i przez szacu-
nek dla określonej tradycji, możemy nazywać socjalizmem.

162 Ibidem, s. 39.





rozdział 4 
Terry Eagleton: socjalizm i odkupienie

Utopie, utopie, powiedzą ludzie, którzy żyją, cierpią, 
kłamią i grzeszą, w złudzeniu, że ideały są nieziszczalne. 

Ale jeśli historia zna jakąś utopię, to jest nią 
przede wszystkim chrześcijaństwo. W świecie nowoczesnym, 

który z całą namaszczoną powagą uważa chrześcijaństwo 
za swoją podstawę, zamiast dążenia do ideałów głoszonych 

przez Chrystusa panuje buta, obłuda, wyzysk, rabunek 
i egoistyczna pogarda dla cierpiącego bliźniego. 

Ryszard Wagner, Sztuka i rewolucja

Skrzyżowanie światów

Pierwsze swoje książki Terry Eagleton pisał z pozycji ortodoksyjne-
go, a w każdym razie konfesyjnego katolicyzmu. Już same ich ty-
tuły – na przykład The New Left Church z 1966 roku i The Body as 
Language: Outline of a New Left Theology z 1970 roku – pozwala-
ją domyślać się ówczesnego kierunku intelektualnych poszukiwań 
brytyjskiego autora. Chciał on pogodzić ze sobą marksizm i chrze-
ścijaństwo. Wkrótce zerwał wprawdzie z instytucjonalną religią, jed-
nak słuch na nią Eagletonowi pozostał. W ostatnim czasie głośne sta-
ły się jego spór o islam z powieściopisarzem Martinem Amisem oraz 
ostra recenzja Boga urojonego Richarda Dawkinsa, zaczynająca się 
od często przytaczanych słów: „Proszę sobie wyobrazić kogoś, kto 
peroruje na temat biologii, a cała jego wiedza w tym zakresie to Atlas 
brytyjskich ptaków, i będziecie mieli państwo przybliżony obraz, jak 
to jest czytać Richarda Dawkinsa, gdy pisze on o teologii”1. Eagleton 

1 T. Eagleton, Lunging, Flailing, Mispunching, „London Review of Books”, 19 paź-
dziernika 2006 roku. W 2009 roku Eagleton wydał książkę Faith, Reason, 
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mawia, że w ostatecznym rozrachunku każdy człowiek jest tym, od 
czego nie potrafi odejść, on zaś wychował się w niezbyt zamożnej 
i głęboko wierzącej irlandzko-brytyjskiej rodzinie w robotniczym 
Manchesterze, co odcisnęło trwałe piętno na jego późniejszej pra-
cy i życiu.

The Gatekeeper, czyli „portier” albo „odźwierny”, to tytuł wy-
danych w 2001 roku wspomnień Eagletona, gdzie przedstawia się 
on jako człowiek pełniący honory przy bramie, ktoś stojący zawsze 
w przejściu. Sama metafora wiąże się z dzieciństwem brytyjskiego 
humanisty, który w wieku dziesięciu lat służył jako ministrant w ka-
plicy zgromadzenia karmelitek. Po zakończeniu ceremonii zaprzy-
siężenia, gdy młode dziewczęta zrzekały się już świeckich pokus na 
rzecz zakonnej reguły, chłopiec odprowadzał je do drzwi, słysząc za 
plecami płacz zostających fuori le mura rodziców. W późniejszym 
życiu Eagletona również nie brakowało drzwi, przez które musiał 
przeprowadzać mieszkańców różnych światów. Pierwsze oddzielają 
chrześcijaństwo od marksizmu, drugie – akademię od robotniczych 
pubów (podczas wielu lat pracy na uniwersytecie w Oksfordzie 
Eagleton miał w zwyczaju wymykać się z zebrań przy stole profe-
sorskim do swoich towarzyszy z Socjalistycznej Ligi Pracowników), 
trzecie – świat wielkiej literatury od aktywnej polityki (podob-
nie jak w przypadku Jamesona, wyuczony fach autora bestsellero-
wej Literary Theory to krytyk literacki), czwarte – pracę naukową 
od tak zwanego pisarstwa kreatywnego (Eagleton napisał w swo-
im życiu nie tylko dziesiątki prac naukowych, ale również dwie po-
wieści, parę sztuk teatralnych, a także scenariusz do filmu Dereka 
Jarmana o Wittgensteinie), wreszcie piąte – naukową sztampę od 

and Revolution. Reflections on the God Debate (New Haven–London; polskie 
wydanie: Rozum, wiara i rewolucja. Refleksje nad debatą o Bogu, przeł. W. Usa-
kiewicz, Kraków 2010), w której poddaje gruntownej krytyce dwa sztandaro-
we, dostępne także po polsku teksty „nowej fali” naukowego ateizmu: książ-
kę Bóg nie jest wielki. O trucicielskiej sile religii Christophera Hitchensa (przeł.  
C. Murawski, Katowice 2007) oraz Boga urojonego Richarda Dawkinsa (przeł. 
P. J. Szwajcer, Warszawa 2007). W Rozumie, wierze i rewolucji z właściwą sobie 
ironiczną swadą Eagleton umieszcza obu tych autorów pod wspólnym znaczą-
cym „Ditchkins”.
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żywego i skrzącego się humorem stylu brytyjskiego intelektualisty 
(„Sklonowanie owcy to bułka z masłem w porównaniu z wyperswa-
dowaniem szowiniście jego uprzedzeń”)2.

Ta wszechstronność i umysłowa żywotność Eagletona ma dla nas 
znaczenie również z tego powodu, że właściwie jako jedyny z opisy-
wanych w tej pracy myślicieli angażuje się on w dyskusję z resztą 
późnolewicowych teoretyków. Pozostali są w tym względzie zdumie-
wająco wstrzemięźliwi. Harvey, pisząc obszernie o utopii, nie umie-
ścił Jamesona nawet w przypisach. Jameson, tworząc pojęcie mapo-
wania poznawczego, nie zająknął się słowem na temat radykalnej 
geografii. W jego koncepcji trzech poziomów analizy tekstu brakuje 
też jakiejkolwiek wzmianki dotyczącej bardzo podobnej teorii, któ-
rą kilka lat wcześniej sformułował Eagleton. Žižek dostarcza wpraw-
dzie na okładki kolejnych książek Eagletona wydawnicze panegiry-
ki, ale nie zdradza jakiejkolwiek znajomości pochodzących z końca 
lat sześćdziesiątych prac brytyjskiego literaturoznawcy, mimo że 
sam od pewnego czasu podejmuje z lewicowej perspektywy zagad-
nienia chrześcijańskiej teologii. Pewnym wyjątkiem od tej reguły jest 
Anderson, który swoim partnerem intelektualnym czyni jednak nie-
mal wyłącznie Jamesona. 

Wśród autorów późnej lewicy tylko Eagleton przejawia wyraź-
ną potrzebę konfrontacji czy choćby umieszczania swoich poglą-
dów na tle myśli innych lewicowych teoretyków3. Z tego powodu 
funkcjonuje w tym gronie nieco na zasadzie łącznika, pozwalają-
cego dostrzec powiązania pomiędzy zestawami ich uroczo solipsy-
stycznych i niemal obojętnych na możliwość ewentualnej syntezy 
koncepcji. Przekonamy się o tym dalej kilkakrotnie. Pod względem 
temperamentu Eagleton pozostaje dziedzicem chlubnej brytyjskiej 

2 T. Eagleton, After Theory, New York 2003, s. 50.
3 Eagleton ma na swoim koncie eseje poświęcone twórczości Harveya, Jameso-

na, Žižka czy Badiou. Kolejno: idem, David Harvey, w: idem, Figures of Dis-
sent. Critical Essays on Fish, Spivak, Žižek and Others, London–New York 2003, 
s. 189–195; idem, Fredric Jameson. The Politics of Style, „Diacritics”, Vol. 12, No. 3 
(Autumn 1982), s. 14–22; idem, Jameson and Form, „New Left Review” 59, Sep-
tember/October 2009, s. 123–137; idem, Slavoj Žižek, w: idem, Figures of Dissent, 
s. 196–206; idem, Alain Badiou, w: idem, Figures of Dissent, s. 246–253.
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tradycji debaty, która rzadko trafiała na równie podatny grunt wśród 
przemawiających najchętniej ex cathedra myślicieli „kontynental-
nych”. W końcu po co dyskutować, jeśli do przekazania ma się pro-
roctwo (w takim rejestrze duchowym dialog, o ile w ogóle się poja-
wia, przyjmuje postać solilokwium)? Tym bardziej że intelektualna 
rzetelność posiada wymierną cenę. Studiując teksty innych, ciężko 
w tym samym czasie pisać własne. Nie tylko dlatego, że czas spędzo-
ny przy klawiaturze należy wymienić na częstsze wizyty w bibliote-
kach. „Własność” ma tu również inne znaczenie. Wydaje się bowiem, 
że warunkiem tworzenia rozległych, spójnych i nowatorskich sys-
temów teoretycznych jest w naukach humanistycznych odpowied-
nio wysoki poziom idiosynkrazji ich autora. Coś, czemu intensywna 
wymiana poglądów jako żywo nie sprzyja4. Konstruktywna dyskusja 
w najlepszym razie może zmienić się z czasem w coś na kształt du-
chowej wspólnoty (zwłaszcza dla myślicieli lewicowych musi to być 
doprawdy mrożąca krew w żyłach perspektywa). Spontaniczne przy-
wiązanie do idei takiej wspólnoty stanowi z pewnością jeden z po-
wodów, dla których Eagleton nie należy do pisarzy „systemowych”. 
Nie znaczy to jednak, że stroni od teorii. Pojęcie to ma w jego twór-
czości ogromne znaczenie. Podobnie fakt, że preferuje on w swoim 
pisarstwie formę dosyć swobodnego eseju, nie przeszkadza mu po-
wracać z godną podziwu regularnością do tych samych wątków teo-
retycznych, reżyserując je wszakże za każdym razem w nieco innych 
dekoracjach. Tym dwóm sprawom – roli samej teorii i jej głównym 
wcieleniom w pisarstwie Eagletona – przyjrzymy się w kolejnych 
dwóch podrozdziałach.

4 Zgrabnie opowiada o tym David Lodge w swej ostatniej powieści Skazani na ci-
szę (przeł. J. Kozłowski, Poznań 2008), gdzie powściągliwy i cierpiący na nie-
dosłuch bohater, profesor lingwistyki na jednym z brytyjskich uniwersytetów, 
zmienia się w lwa salonowego, zasypującego gości na przyjęciu swoimi przemy-
śleniami i teoriami na wszelkie możliwe tematy, ponieważ w jego aparacie słu-
chowym zabrakło akurat baterii. Po fakcie okazuje się, że kobieta, której przed-
stawił dłuższy wywód dotyczący palącej kwestii, dlaczego modelka na plakacie 
reklamowym podnoszących biust staników firmy Wonderbra patrzy w dół, mó-
wiąc „Cześć, chłopaki!” – nasz profesor wziął ją za pracownicę branży reklamo-
wej – okazuje się rozbitą psychicznie nauczycielką po mastektomii itd. Jego teo-
ria była jednak koherentna i doskonała.
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Cóż po teorii?

Teoria, zwłaszcza jeśli pojawia się w kontekście literatury, sprawia 
wrażenie dziedziny szczelnie izolowanej od prawdziwego życia. 
Eagleton podaje kilka przeszkód, które z perspektywy postronnego 
obserwatora muszą utrudniać teoretykowi literatury kontakt z rze-
czywistością i nadawać łączącym go ze światem związkom charak-
ter mocno incydentalny. Teoretyka literatury od rzeczywistości dzie-
li wszak przynajmniej kilka warstw dyskursu. Po pierwsze, jest sama 
literacka teoria. Po drugie, krytyka, z której wyrasta większość teore-
tycznoliterackich dociekań. Trzecią warstwę stanowi literatura jako 
przedmiot badań krytyki. Wreszcie, na szarym końcu, spod pliku 
piętrzących się na jego powierzchni kartek, przeziera od czasu do 
czasu prawdziwe życie, które dostarcza literaturze potrzebnego po-
czątkowo do jej produkcji surowca5.

W rzeczywistości, co chyba jasne, żadna teoria nie jest przeci-
wieństwem praktyki. Wszystkie nasze działania zawierają pierwia-
stek teoretyczny – co stanowi inny sposób, aby powiedzieć, że wszyst-
ko robimy z jakiegoś powodu, i to niezależnie od tego, czy zdajemy 
sobie z tego sprawę, czy nie. Gdyby jakiś polityk zaczął nago wystę-
pować w wyborczych spotach, znaczyć by to mogło, że nieco opacz-
nie zrozumiał on teorię, w myśl której kochanego ciała nigdy za dużo. 
Jeśli ktoś zacząłby przychodzić w obdartym stroju na biznesowe lun-
che, mógłby to robić pod wpływem teorii głoszącej, że największe 
sukcesy osiągają w handlu nieokrzesani naturszczycy. Te „przykła-
dy” są z pewnością przerysowane. Znacznie trudniej wykryć ślady 
teorii w przypadku zachowań zwyczajnych – z czego oczywiście nie 
wynika jeszcze, że jej tam nie ma. Po prostu czynności te udają się 
nam zazwyczaj na tyle dobrze, że do ich ukończenia teoria nigdy nie 
była potrzebna. To trochę tak, jak z rozwijającą się powoli chorobą. 
Przez dłuższy czas chodzimy z niejasnym przeświadczeniem, że coś 
nam dolega. Wreszcie, gdy dolegliwość staje się na tyle nieznośna, 
że utrudnia nam codzienne funkcjonowanie, meldujemy się z nią 

5 Zob. T. Eagleton, The Significance of Theory, Oxford–Cambridge, Ma. 2000,  
s. 24.
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u lekarza. Ten stawia diagnozę, czyli formułuje pewną teorię doty-
czącą naszego stanu zdrowia. Stanowi ona warunek jego poprawy. 
Co ciekawe, często dopiero wówczas, dysponując określoną inter-
pretacją wydarzeń, w których w ostatnim okresie uczestniczyliśmy, 
zdajemy sobie z nich w ogóle sprawę. Przecież to wszystko, o czym 
mówi lekarz, faktycznie w naszym życiu się wydarzyło! Pierwsze ob-
jawy pojawiły się już dawno temu, ale ponieważ nie dysponowali-
śmy jeszcze wówczas odpowiednią teorią, najzwyczajniej w świecie 
je przeoczyliśmy. (Na podobnej zasadzie dzieciństwo chłopca, który 
w późniejszym wieku trafia do seminarium i zostaje księdzem, ro-
dzina przedstawia po fakcie zgodnie z pewną teorią jego osoby: za-
wsze był spokojniejszy od reszty i nie dokazywał, a w czarnym kolo-
rze już w przedszkolu wyglądał olśniewająco).

Przykład diagnozy lekarskiej, którym się posłużyliśmy, dobrze 
ilustruje dwie kluczowe cechy każdej teorii. Po pierwsze, co podkre-
śla Eagleton, teoria pojawia się w chwili, gdy zacina się mechanizm 
opisywanej przez nią praktyki: „Teoria to tylko określona praktyka, 
która została zmuszona do nowej formy samorefleksji z uwagi na 
pewne istotne problemy, jakie napotkała na swej drodze […]. Teoria 
to tylko powracające do samego siebie ludzkie działanie, zmuszo-
ne do nowego typu samorefleksji”6. Po drugie, teoria w ogromnym 
stopniu rozstrzyga o kształcie, a być może warunkuje samą możli-
wość naszej percepcji. Dopiero teoria pozwala nam przecież wyło-
wić z rzeczywistości „coś jako coś”. Bez jej przewodnictwa jesteśmy 
bezbronni i ślepi, zanurzeni w strumieniu niezróżnicowanych do-
znań, które wywierają na nasze życie przemożny wpływ, same pozo-
stając płynne i bezkształtne – i jako takie niedostępne kontroli czy 
świadomej manipulacji. Dokładnie tak jak to było w przypadku roz-
wijającej się na naszych oczach, choć zarazem całkowicie bezwied-
nie, choroby.

Trzecia istotna cecha teorii, o jakiej warto wspomnieć, dotyczy 
wpływu wywieranego przez teorię na rzeczywistość. W znanej przy-
powieści stonoga, która świetnie radziła sobie z chodzeniem, do-
póki nie zastanawiała się nad kolejnością, w jakiej powinna stawiać 

6 Ibidem, s. 26–27.
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nogi, gubi się i ostatecznie umiera z głodu, gdy tylko próbuje pod-
dać swoje działanie świadomej refleksji. To dobry obraz wpływu teo-
retyzowania na życie. Przy czym pojawiający się w kontekście teorii 
paraliż działania wiąże się bezpośrednio z tym, co powiedzieliśmy 
o jej związku z kryzysem w sferze praktyki. Wydaje się bowiem, że 
rzeczywistość nie zaczyna niedomagać w chwili sformułowania ja-
kiejś teorii, ale z uwagi na samo pojawienie się potrzeby poszukiwa-
nia systematycznych wyjaśnień. Stonodze nigdy nie udało się stwo-
rzyć adekwatnej teorii własnego chodu: jej kłopoty pojawiły się już 
w chwili, gdy zaczęła o tym myśleć. Tylko dlaczego odczuła w ogóle 
taką potrzebę? Czy przypadkiem nie dlatego, że chodzenie zaczyna-
ło już sprawiać jej trudność? To z pewnością prawdopodobne, choć 
należałoby pójść jeszcze dalej i w nieco nietzscheańskim duchu po-
wiedzieć, że nawet wyrażając zadowolenie z jakiegoś faktu, może-
my to zrobić wyłącznie dlatego, że przeczuwamy już ewentualność 
jego zniknięcia. Pierwszym i najodleglejszym symptomem zbliżają-
cego się załamania jakiejś formy życia jest deklaracja zadowolenia 
z powodu jej istnienia. Życie pleni się najbujniej dzięki zapomnie-
niu, pracując w modusie oczywistości, każda refleksja stanowi symp-
tom spadku jego intensywności i napięcia.

Teoria pojawia się zatem na ogół, o czym pisze również sam 
Eagleton, w punkcie szczególnej bifurkacji. Z jednej strony, staramy 
się za jej pomocą ustabilizować tracące płynność działanie: „W tym 
sensie wszystkie teorie, nawet te rewolucyjne, mają w sobie coś kon-
serwatywnego”7. Z drugiej strony, nawet jeśli teoria, którą stworzy-
my, będzie po prostu, bez jakichkolwiek „radykalnych” ambicji, ade-
kwatnie opisywać pewien fragment naszej praktyki, nie oznacza to 
dla nas w żadnym razie powrotu do bezpiecznego punktu wyjścia. 
To, co poznane i ujęte w teoretyczny kodeks nie stanowi bodźca, lecz 
opcję: „Zobiektywizować procedurę to przekształcić ją w potencjal-
ny obiekt kontestacji, co sprawia, że jest zawsze rzeczą bezpieczniej-
szą dla dominującego porządku, aby angielskim sposobem nie robić 
nic równie pospolitego i groźnego jak faktyczne przelanie własnej 

7 Ibidem, s. 25.
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konstytucji na papier”8. Każda teoria musi być do pewnego stopnia 
konserwatywna, jednak w chwili, gdy okazuje się prawdziwa, prze-
kształca się ona natychmiast w narzędzie o potencjalnie destruk-
cyjnej i wywrotowej mocy. Stonoga, która poznałaby strukturę wła-
snego ruchu i kolejność stawianych przez siebie kroków, mogłaby 
zdecydować, że do założonego celu dotrze także wówczas, gdy bę-
dzie poruszać tylko co czwartą nogą, a i to najwyżej przez trzydzie-
ści godzin w tygodniu. Dokładnie z tego powodu Herbert Marcuse 
mógł autorytatywnie twierdzić, że w dziedzinie teorii społecznej 
„rozpoznanie faktów jest ich krytyką”9. Wydaje się nawet, że samo 
istnienie nauk społecznych, jako systematycznej refleksji nad repro-
dukcją ludzkiej zbiorowości, wiązało się z historycznym załamaniem 
tradycyjnej, przednowoczesnej formy wspólnotowego życia. To dla-
tego socjologia nie tylko znajduje się, ale również jest skazana na by-
cie w permanentnym kryzysie. Próbuje ona bowiem naprawić po-
psuty mechanizm świata, w najlepszym razie oddając go w ludzkie 
ręce w postaci „dyskrecjonalnej” opcji, podczas gdy warunkiem jego 
regeneracji mógłby być wyłącznie wynikający ze wspólnego działa-
nia entuzjazm.

Jak te wszystkie ogólne cechy teorii mają się do branży, w któ-
rej pracuje sam Eagleton, czyli teorii literatury? Okres jej rozkwitu 
przypada mniej więcej na trzy ostatnie dekady dwudziestego wieku. 
Dlaczego dopiero wtedy zaczęto na wielką skalę badać społecz-
ne i historyczne przesłanki twórczości literackiej? Powiedzieliśmy 
przed chwilą, że teoria rozwija się w chwilach kryzysu określonej 
praktyki. Co zatem wywołało impas i potrzebę samoutwierdzenia 
w dziedzinie praktyki pisarskiej, która od wieków posiadała w kul-
turze europejskiej stabilny i dobrze ugruntowany, jak się wydawa-
ło, status? Eagleton umieszcza ten problem w szerszej perspektywie. 
Przede wszystkim nie ma on jego zdaniem „nic wspólnego z lite-
raturą czy krytyką literacką; wiąże się on natomiast z rolą humani-
styki w późnokapitalistycznych społeczeństwach”10. Chodzi przede 

8 Ibidem, s. 27.
9 H. Marcuse, Człowiek jednowymiarowy. Badania nad ideologią rozwiniętego 

społeczeństwa przemysłowego, przeł. W. Gromczyński, Warszawa 1991, s. 183.
10 T. Eagleton, The Significance of Theory, s. 28.
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wszystkim o to, że w latach sześćdziesiątych – między innymi pod 
wpływem przemian zachodzących w obrębie samego kapitalizmu – 
zdano sobie w pełni sprawę z roli, jaką w reprodukcji porządku spo-
łecznego odgrywa „produkcja podmiotu”, a tym samym sfera kul-
tury. Koncepcja hegemonii kulturowej Gramsciego i pisma myśli-
cieli Szkoły Frankfurckiej trafiły wówczas na podatny grunt. Pisze 
Eagleton: 

Gdybyśmy stanowili po prostu popychadła opresyjnej władzy, bez wąt-
pienia mielibyśmy spore szanse, aby stawić jej aktywny opór. Jednak ża-
den dominujący porządek polityczny nie ma widoków na dłuższe prze-
trwanie, jeśli nie skolonizuje przestrzeni samej subiektywności. Żadna 
opresyjna władza, której nie uda się spleść z rzeczywistymi potrzebami 
i pragnieniami ludzi, objąć swym zakresem istotnych wątków ich fak-
tycznego doświadczenia, nie może liczyć na większą efektywność 11. 

Jeden z mechanizmów tej kolonizacji stanowi zaś literatura: „Aparaty 
produkcji form podmiotowości są równie historycznie zróżnicowa-
ne co sposoby produkcji dóbr ekonomicznych. Literatura, w naszych 
czasach, jest jednym z takich (odrobinę drugorzędnym) aparatów, 
nastawionym na wdrukowanie podmiotom określonych kodów 
afektywnych i dyscypliny”12.

Teoria literatury, innymi słowy, zaczyna święcić tryumfy w chwili, 
gdy sama literatura, a szerzej kultura, traci dotychczasową niewin-
ność. W czasach, które mają za sobą lekturę Barthes’a i Foucaulta, nie 
można już „po prostu” pisać ani „po prostu” czytać książek. Teoria 
bezpowrotnie zmieniła nasz sposób postrzegania literackiej pro-
dukcji. „Nie ma powrotu do czasów, gdy wystarczyło powiedzieć, że 
Keats jest urzekający, a Milton mężny duchem”13. W nowym ujęciu, 
by podać jeden krótki przykład, literacki romantyzm to już nie tylko 
epoka wielkich osobowości i szalonych wzlotów wyobraźni, ale rów-
nież „niebezpieczna, a być może niemoralna odmiana poezji”, tak 
jak kapitalizm jest „niebezpiecznym i niemoralnym sposobem ży-

11 Ibidem, s. 36–37.
12 Ibidem, s. 37.
13 T. Eagleton, After Theory, s. 1.
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cia”. Eagleton przekonuje bowiem, że jeden i drugi mają imperialny 
stosunek do rzeczywistości. 

Kapitalizm, romantyzm i filozoficzny idealizm […] biorą posiadający 
autentyczne życie i własne znaczenie element i dostosowują go do pry-
watnej wersji świata, przyznając temu elementowi znaczenie i wartość 
wyłącznie z punktu widzenia danej wersji rzeczywistości i ogałacając go 
z niezależnego, autonomicznego życia. Idealizm robi tak z przedmiota-
mi; romantyzm i poezja symboliczna zarówno z ludźmi, jak i przed-
miotami; kapitalizm przede wszystkim z ludźmi, ale do pewnego stop-
nia również z przedmiotami14. 

Słowem: tylko ktoś całkiem naiwny może dziś twierdzić, że znacze-
nie dzieła literackiego wyczerpuje się w tym, co zostało w nim po-
wiedziane otwarcie. Tekst literacki odsyła do bardzo ogólnych pro-
cesów, które przebiegają w społeczeństwie. „Mówi” także wówczas, 
gdy we własnym mniemaniu nie przekazuje akurat nic istotnego. Te 
zakodowane w nieświadomości tekstu sygnały powinien umieć od-
czytać oczywiście krytyk. Jego zadanie jest poważne. Eagleton suge-
ruje bowiem, że w czasach dominacji ideologicznego uwodzenia 
nad policyjnym przymusem to właśnie krytyka, a także nadbudo-
wana nad nią teoria literacka, wyraźniej niż inne dyscypliny, może 
nam ukazać kształt, jaki przyjmuje w życiu współczesnego czło-
wieka Historia. Tak rozumiana teoria, co warto odnotować, nie tyl-
ko nie jest już czymś zewnętrznym wobec literatury, lecz staje się jej 
konstytutywnym, a być może nawet najbardziej wewnętrznym ele-
mentem15. 

14 Idem, The New Left Church, London–Sydney 1970, s. 41.
15 Jak słusznie zauważa James Smith (zob. Terry Eagleton (Key Contemporary 

Thinkers), Cambridge 2008, s. 54), przy takim rozumieniu krytyki szybko poja-
wia się problem wartości samej literatury. Skoro nie o nią w niej chodzi, to każ-
dy grafomański wypiek może dzięki teoretycznemu „zdekodowaniu” uzyskać 
wartość arcydzieła. Eagleton wcale nie waha się przed taką konkluzją: „Kryty-
cy teorii narzekają, że jej wyznawcy zdają się uważać teorię za bardziej ekscy-
tującą od dzieł, które ma ona wyjaśnić. Ale czasami tak właśnie jest. Freud jest 
znacznie bardziej frapujący niż Cecil Day Lewis. L’Ordre des Choses Foucaulta 
jest znacznie bardziej zajmujący i oryginalny niż powieści Charlesa Kingsleya” 
(T. Eagleton, After Theory, s. 86). Z drugiej strony, problem wartości literatury 
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W najbardziej teoretycznej ze swoich prac, Criticism and Ideology 
z 1976 roku, Eagleton pisze: „Tekst literacki nie o b i e r a  historii za 
swój przedmiot nawet wówczas, gdy (jak w przypadku powieści »hi-
storycznej«) tak mu się wydaje; w ostatecznej instancji m a  on jed-
nak historię za swój przedmiot, w sposób widoczny nie dla samego 
tekstu, lecz dla krytyki”16. Pośrednictwo krytyka jest niezbędne, po-
nieważ historia nie pojawia się w literaturze w postaci jakichś wy-
preparowanych i samooczywistych struktur. Wkracza ona do li-
teratury w postaci ideologii, rozumianej po Althusserowsku jako 
„wyobraźniowy stosunek jednostek” do realnego świata17. Ta zaka-
muflowana forma obecności historii w tekście ma jednak duże za-
lety. Ponieważ literatura najczęściej odcina się „oficjalnie” od wszel-
kiej ideologii, a zarazem ideologia jest w niej z konieczności obecna, 
przedstawia ona pracę historii w najmniej zafałszowany sposób lub, 
patrząc na tę sprawę od drugiej strony, z niespotykaną nigdzie in-
dziej precyzją. Zdaniem Eagletona literatura zapewnia „najbardziej 
odkrywczy […] wgląd w ideologię, jakim dysponujemy”, pozwala-
jąc nam zobaczyć jej pracę w „złożony, spójny, intensywny i bezpo-
średni sposób”18, w jej przełamywaniu się z naszym codziennym do-
świadczeniem. Studiując literaturę, dowiadujemy się, jak subtelnymi 
chwytami posługuje się Historia, podejmując się zadania konstruk-
cji ludzkiego podmiotu. 

W tej dosyć przekonującej układance teoretycznej tkwi jed-
nak pokaźna łyżka dziegciu. Literatura stanowi w późnym kapitali-
zmie tylko jeden z wielu mechanizmów produkcji podmiotowości, 
a do tego, jak trzeźwo zauważa Eagleton w The Significance of Theory 
z 1990 roku, mechanizm „odrobinę drugorzędny” (wpływ literatury 
na życie dzisiejszych społeczeństw, choćby w porównaniu z kinem 
czy telewizją, jest z pewnością skromny). Zdając sobie z tego spra-
wę, w swych późniejszych pracach angielski filozof odchodzi od po-
stulatów przyznających literaturze uprzywilejowane miejsce wśród 

nigdy nie został przez Eagletona, ani kogokolwiek innego z grona marksistow-
skich krytyków, jednoznacznie rozwiązany.

16 Idem, Criticism and Ideology, London 1976, s. 74.
17 Zob. ibidem, s. 72.
18 Ibidem, s. 101.
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materiałów poglądowych teorii. Wydaje się to całkiem natural-
ne. Fakt, że to, co stało się znane jako „teoria kulturowa” czy też po 
prostu „teoria” (względnie French Theory, na kampusach modnych 
amerykańskich uniwersytetów, gdzie teoria znalazła najliczniejsze 
grono zwolenników)19 z początku czyniło przedmiotem swoich ba-
dań dzieła literackie, jest w gruncie rzeczy wynikiem historycznego 
zbiegu okoliczności. W latach sześćdziesiątych, gdy akademicki fir-
mament zasiliła cała plejada wyczulonych na sprawy języka myślicieli 
(Roland Barthes, Michel Foucault, Luce Irigaray, Hélène Cixous, 
Julia Kristeva, Jacques Derrida, Raymond Williams, Edward Said, 
Fredric Jameson), literatura wciąż jeszcze stanowiła paradygmat 
produkcji w obszarze kultury, a zatem jako pierwsza została podda-
na teoretycznej wiwisekcji. Im bliżej końca wieku, w tym większym 
stopniu, o czym wspominaliśmy już w poprzednim rozdziale, przed-
miotem analizy teorii staje się „tekst”, rozumiany jako dowolny pod-
dający się interpretacji wytwór działalności ludzkiej. Innymi słowy, 
pole zainteresowań teorii zostaje rozciągnięte z literatury na kultu-
rę. Eagleton jest świadkiem tej ewolucji także w sensie instytucjonal-
nym. Przez wiele lat pracował na wydziałach literatury angielskiej, 
by od 2002 roku zostać dwukrotnie mianowanym profesorem teorii 
kulturowej, najpierw na Uniwersytecie Manchesterskim, a ostatnio 
na Uniwersytecie Irlandzkim w Galway. To, co z początku uznawano 
za kolejną odmianę francuskiego ukąszenia, po kilkudziesięciu la-
tach obecności na amerykańskich uniwersytetach przekształciło się 
zatem w niebudzącą większych kontrowersji akademicką dyscyplinę 
kulturoznawstwa (choć bardziej adekwatną nazwą byłaby tu kultu-
rologia) – z licznymi odgałęzieniami w rodzaju postcolonial, gender 
czy queer studies, które do Europy trafiły już zza Oceanu, po prze-
puszczeniu paryskiego impulsu intelektualnego przez konferencyj-
no-wydawniczą maszynerię amerykańskich uniwersytetów, co nada-
ło ich francuszczyźnie łatwo wyczuwalny kalifornijski akcent. 

W After Theory z 2003 roku Eagleton spogląda na wyjątko-
wą karierę teorii jeszcze od innej strony. Każda epoka, powiada 

19 Zob. F. Cusset, French Theory. How Foucault, Derrida, Deleuze, & Co. Trans-
formed the Intellectual Life of the United States, przeł. J. Fort, Minnesota 2008.
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brytyjski krytyk, poszukuje języka całości, dającego jednoczesny 
dostęp do obszarów tak różnych, jak etyka, polityka, estetyka, me-
tafizyka, życie codzienne czy prawda ostateczna, który, przy całej 
swej ogólności, posiadałby zarazem charakter rygorystycznego żar-
gonu. „Dyskutowanie spraw dotyczących wszystkich w wyspecjali-
zowany sposób nie jest złym opisem roli klasycznego intelektuali-
sty”20. Kultura, między innymi za sprawą jej zrośnięcia z materialną 
bazą naszego życia, dostarcza dziś rozpoznawalnego dla niemal 
wszystkich materiału poglądowego, który teoria wykorzystuje do 
swych specjalistycznych analiz. (Ta kulturowo-teoretyczna mieszan-
ka jest szczególnie wyrazista w pracach Slavoja Žižka. Koncepcje 
Lacanowskiej psychoanalizy wyjaśnia on, korzystając z przykładów 
zaczerpniętych z popkultury, co powoduje, że pytyjskie sformułowa-
nia francuskiego myśliciela mają szansę trafić do szerszego grona od-
biorców). Pierwotnie funkcję takiego metajęzyka pełniła w Europie 
teologia (słynne kłótnie średniowiecznych przekupek o poprawny 
skład osobowy Trójcy Świętej). W czasach oświecenia, rola ducho-
wego żargonu przypadła w udziale filozofii (w krajach, gdzie filozo-
fii nie udało zredukować się do „jałowych kwestii semantycznych”21, 
dodaje Eagleton, wciąż zachowuje ona co nieco z cesarskiego ongiś 
splendoru). Druga połowa dziewiętnastego wieku to czas, gdy wiel-
kie pytania zadawano w języku naturalistycznej nauki (spór o teo-
rię Darwina, heroiczny wysiłek Freuda, by swej wspaniałej mitologii 
nadać naukowe szlify). Wreszcie, wiek dwudziesty to coraz wyraź-
niejsze dryfowanie sfery publicznej w kierunku kultury i wynala-
zek, hołubionej zwłaszcza we Francji, postaci klasycznego intelektu-
alisty. Tutaj znajduje swój przytułek „świecki kler nowoczesności”22, 
a więc wszelkiej maści mędrcy, prorocy, wizjonerzy i moraliści, któ-
rych uwierały ramy akademickiego „podziału pracy intelektualnej”. 
Teoria kulturowa, której apogeum przypada na lata siedemdziesiąte 
i osiemdziesiąte dwudziestego wieku, stanowiła ostatni odprysk tej 
wielkiej europejskiej tradycji.

20 T. Eagleton, After Theory, s. 80.
21 Ibidem, s. 81.
22 Ibidem, s. 84.



254 ROZDZIAŁ 4 

„Stanowiła”, ponieważ dziś, zgodnie z tytułem książki Eagletona, 
jesteśmy już after theory. Teoria uległa pod koniec dwudziestego 
wieku szkodliwej mutacji, której istotę Eagleton porównuje do za-
chowania „dochowującego ślubów czystości profesora w średnim 
wieku, który w roztargnieniu natknął się na seks i bez opamięta-
nia nadrabia zaległości”23. „Cisi studenci z klasy średniej pochylają się 
kornie w bibliotekach, pracując nad kontrowersyjnymi tematami 
w rodzaju wampiryzmu i wydłubywania oczu, cyborgów i filmów 
pornograficznych”24. Krótko mówiąc, wywalczone przez teorety-
ków kultury prawo do podejmowania w ramach akademii tematów 
marginalnych, niepoważnych lub z wielu powodów niewygodnych, 
zmieniło się w chorobliwą fascynację odmiennością. Teoria, o czym 
będzie jeszcze okazja powiedzieć, wyrodziła się w postmodernizm. 
Jak twierdzi Eagleton, ewolucja ta wynika z oderwania teorii od jej 
pierwotnie marksistowskiego i politycznego podłoża. „Wcześniejsze 
pokolenie myślicieli – czytamy w After Theory – było postmarksi-
stowskie w sensie zarówno dystansowania się, jak i czerpania z mark-
sizmu; nowe pokolenie było postmarksistowskie w takim sensie, 
w jakim postdarwinistą jest David Bowie”25. W latach sześćdziesią-
tych żywe było bowiem przeświadczenie, że nadbudowa, wywroto-
wa kultura, zapewni impuls, który popchnie społeczeństwa na drogę 
rewolucyjnej i w tradycyjnym rozumieniu politycznej transformacji. 
Marksizm, co prawda w jego frankfurckiej, a nie leninowskiej wer-
sji (co jednak zrozumiałe w społeczeństwie, w którym, powtórzmy 
to raz jeszcze, reprodukcję kapitalistycznej bazy gospodarczej sprzę-
gnięto ze sferą kultury), w dalszym ciągu stanowił nieprzekraczalny 
horyzont społeczno-politycznej analizy. Teoria kulturowa, mająca 
ambicję, aby stać się „kontynuacją polityki za pomocą innych środ-
ków”26, była jedną z nazw tego sposobu myślenia. Postmodernizm, 
który nastał po niej, to w tym sensie lata sześćdziesiąte minus rady-
kalna polityka.

23 Ibidem, s. 4.
24 Ibidem, s. 3.
25 Ibidem, s. 43.
26 Ibidem, s. 29.
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Jak wiadomo, wiązane z teorią kulturową nadzieje przez chwi-
lę zdawały się jednak rokować nieźle. W 1968 czy 1969 roku na-
prawdę wydawało się, że wystarczy odpowiednio długo patrzeć na 
świat przez okulary Johna Lennona, uprawiać wolną miłość i słu-
chać psychodelicznej muzyki, od czasu do czasu unosząc do góry 
gniewne transparenty, by gruntownie przemeblować społeczną rze-
czywistość. Lecz gdy wkrótce okazało się, że także zdobycze kontr-
kulturowej rewolucji z pocałowaniem ręki przyjmie u siebie wraży 
system, zawód zachodnich buntowników był tak wielki, że można 
go porównać chyba tylko z tym, jaki na Wschodzie wywołały efek-
ty centralnego sterowania gospodarką. W latach osiemdziesiątych, 
odnotowuje Eagleton, nikt już nie mówi o kulturze jako zaczynie 
politycznej rewolucji. Pojawia się za to dziwny twór zwany „polity-
ką kulturową”. Skąd ten tautologiczny, jak słusznie zauważa angielski 
filozof, pojęciowy zlepek? Otóż odpowiada on jak ulał potrzebom 
człowieka, który nie wierzy w możliwość politycznej zmiany, a jed-
nocześnie bardzo chciałby przydać swoim poczynaniom pozorów 
radykalizmu. Postawę taką Eagleton określa paradoksalnym mia-
nem libertariańskiego pesymizmu: „Tęsknoty za utopią nie należało 
odpuszczać […] status quo należało nieustępliwie zwalczać, ale nie 
w imię wartości alternatywnych – manewr logicznie niemożliwy”27. 
Wcześniej, gdy istniały nie tylko sny, ale również marzenia o rewolu-
cji, było sprawą zupełnie oczywistą, że zmiana systemu musi zyskać 
wymiar jednostkowy: zapisać się w uczuciach, pragnieniach, tożsa-
mości ludzi. Gdy więc ktoś zaczyna nagle mówić o „polityce kulturo-
wej”, nie tylko wypowiada o jedno słowo za dużo, ale przypuszczalnie 
próbuje sobie za wszelką cenę dodać powagi i animuszu. Wprawdzie 
chcę tylko pisać o czarnym lateksie i symbolicznym wymiarze zwro-
tu „dziecięlina pała” w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza, ale je-
śli poprzedzę to wszystko odpowiednim rozdziałem teoretycznym, 
wyjdzie z tego kawał wywrotowego dyskursu.

Przy całym swoim rozczarowaniu teorią Eagleton jest daleki 
od tańczenia na czyichkolwiek grobach. W After Theory krytyku-
je on po to, aby tym mocniej zaapelować o powrót do odnowionej 

27 Ibidem, s. 51.
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i lepszej teorii: „Jeśli teoria oznacza względnie systematyczną reflek-
sję na temat naszych podstawowych założeń, pozostaje ona równie 
nieodzowna jak zawsze”28. Teoria, tak jak pojmuje ją Eagleton, i po-
dobnie jak rozumie krytykę literacką Jameson29, jest dziedzicem fi-
lozofii – z tego jej okresu, gdy uważali ją za wartą dyskusji tak zwani 
zwykli ludzie, ponieważ stawiała pod znakiem zapytania oczywisto-
ści, którymi większość z nas kieruje się w życiu. Czego brakuje dzi-
siejszej teorii, aby znów mogła sprostać podobnym wymogom? Lista 
zastrzeżeń jest długa: 

Teoria kulturowa, jaką znamy, obiecuje zmierzyć się z szeregiem funda-
mentalnych problemów, ale ogólnie rzecz biorąc, ponosi w tym zakresie 
klęskę. Wstydliwie podchodziła ona do moralności i metafizyki, z za-
żenowaniem do miłości, biologii, religii i rewolucji, na ogół nie mia-
ła nic do powiedzenia w sprawie zła, niechętnie wspominała o śmierci 

28 Ibidem, s. 4.
29 Zob. rozdział 3. Jameson niekiedy utożsamia swoją „krytykę dialektyczną” 

z „teorią”. W Late Marxism pisze, że w warunkach nowego porządku świato-
wego „relacja między jednostką a systemem wydaje się niejasna, jeśli nie płyn-
na, a nawet całkowicie rozmyta. Ogromny nacisk, jaki Adorno kładzie na to, co 
nazywa teorią – definiowaną jako wykrywanie nieobecnej całości w aporiach 
świadomości lub jej wytworów – nie jest złą lekcją dla dzisiejszych intelektuali-
stów, zwłaszcza gdy dawna koncepcja teorii krytycznej jako permanentnej ne-
gatywności i nieprzejednanej krytyki społecznej zdaje się lepiej charakteryzo-
wać praktykę Sartre’a niż ideały myślicieli postmodernistycznych” (F. Jameson, 
Late Marxism. Adorno, or, the Persistence of the Dialectic, London–New York 
1996, s. 252). Z drugiej strony także ci słabo uwrażliwieni na dialektyczny pro-
blem relacji między jednostką a społeczeństwem, zaś często przeczący w ogó-
le istnieniu społecznej całości postmodernistyczni myśliciele nazywani są przez 
amerykańskiego literaturoznawcę teoretykami: „Kładłem w tym miejscu nacisk 
na definiowanie myśli postmodernistycznej – wszak okazuje się, że to właśnie 
ją zwykliśmy nazywać »teorią« w heroicznym okresie odkryć poststrukturali-
zmu – w kategoriach osobliwości w zakresie środków wyrazu jej języka raczej 
niż mutacji w dziedzinie myśli czy świadomości jako takiej” (ibidem, s. 391). 
Wszystko to dowodzi chyba tylko jednego: pojęcie teorii należy do grupy wy-
jątkowo nieostrych. W tej pracy rozumiem je jednak w dosyć precyzyjnym sen-
sie. Teoria stanowi połączenie filozofii społecznej i etyki, kontynuację tradycyj-
nej filozofii moralności, uprawianą w czasach, gdy ludzkie życie toczy się pod 
dyktando kapitalistycznej ekonomii i, co idzie w parze z jej „późną” specyfiką, 
w środowisku nasyconym przez kulturowe znaki.
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i cierpieniu, okazała się dogmatyczna w kwestii zasad, uniwersaliów 
i fundamentów, zaś powierzchowna w kwestii prawdy, obiektywizmu 
i bezstronności. Jest to, wedle wszelkich standardów, całkiem spory ka-
wałek ludzkiej egzystencji jak na to, aby go przeoczyć30.

Przy takim zdefiniowaniu „wiadomych niewiadomych” teorii nie 
powinien dziwić fakt, że jako źródło inspiracji dla dzisiejszych teo-
retyków Eagleton proponuje religię. W postaci teologii religia chrze-
ścijańska (Eagleton ogranicza się do niej, jak twierdzi, z przyczyn 
praktycznych: „[…] ponieważ jedyną teologią, o której nie wiem 
wiele, i w przeciwieństwie do tych jej odmian, o których nie wiem 
niczego, jest teologia chrześcijańska, ograniczę swój wywód tylko 
do niej, wychodząc z założenia, że lepiej okazać się zaściankowym 
niż bezczelnym”)31 wypracowała jeden z najdojrzalszych języków 
pozwalających mówić o ludzkim losie we wszystkich jego wymia-
rach. Począwszy od ostatnich rozdziałów After Theory, w których 
mowa między innymi o moralności, cnocie, śmierci, złu i nie-byciu, 
Eagleton zaczyna realizować w praktyce nowy program teoretycz-
ny. Właściwie wszystkie jego późniejsze książki zostały napisane już 
z tej perspektywy. We wstępie do Świętego terroru z 2005 roku bry-
tyjski krytyk pisze wprost, że książkę tę „należałoby połączyć z me-
tafizycznym lub teologicznym zwrotem (lub całkowitą zmianą kie-
runku), jaki można zaobserwować w moich badaniach z ostatnich 
lat”32. Wspomniana „całkowita zmiana kierunku” figurowała w ory-
ginale jako full circle, czyli „pełne koło”, co dokładnie o 180 stopni 
lepiej niż polski przekład tego zwrotu opisuje charakter metamor-
fozy, jaką twórczość Eagletona przeszła w ciągu pierwszej dekady 
dwudziestego pierwszego wieku. W Sweet Violence z 2003 roku za-
mieścił on z kolei dedykację, a w After Theory podziękowania dla 
Herberta McCabe’a, dominikańskiego teologa i swojego wieloletnie-
go mentora, którego wpływ na jego ostatnie prace był „tak wielki, że 
[…] trudny do umiejscowienia”33 – co z powodzeniem można by po-

30 T. Eagleton, After Theory , s. 101–102.
31 Idem, Rozum, wiara i rewolucja, s. 15 (przekład zmodyfikowany).
32 Idem, Święty terror, przeł. J. Konieczny, Kraków 2009, s. 7.
33 Idem, After Theory, s. IX.
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wiedzieć o dowolnym z tekstów napisanych przez Eagletona niemal 
czterdzieści lat wcześniej, gdy pracował w redakcji katolickiego pi-
sma „Slant”.

Teologiczny zwrot, który stał się udziałem Eagletona, ma w jego 
rozumieniu bezpośredni wymiar polityczny: „[…] pisma żydowskie 
i chrześcijańskie mają wiele do powiedzenia o pewnych problemach 
zasadniczej wagi – śmierci, cierpieniu, miłości, wyrzeczeniu się siebie 
itp. – które lewica przeważnie pomija pełnym zakłopotania milcze-
niem. Już czas położyć kres tej politycznie okaleczającej wstydliwo-
ści”34. Podobnie stwierdzenia można odnaleźć u innych obdarzo-
nych politycznym temperamentem myślicieli, którzy w ostatnich 
latach zaczęli pisać o chrześcijańskiej teologii oraz, w szczególności, 
postaci św. Pawła. Trudno zresztą powiedzieć, na ile kierowany pod 
adresem teorii postulat z After Theory (w skrócie: po teorii przyszła 
pora na teologię) stanowi autorski pomysł Eagletona, a na ile wyni-
ka z jego daru obserwacji i wyczucia historycznej koniunktury, dzię-
ki którym bardzo szybko odnotował on nadejście teologiczno-poli-
tycznego ducha czasów, „absolutyzującego się” mniej więcej w tym 
samym okresie w Świętym Pawle Badiou (1997), Czasie, który zostaje 
Agambena (2000) czy Kruchym absolucie, O wierze oraz Kukle i kar-
le Žižka (odpowiednio 2000, 2001, 2003). Rozstrzygnięcie tej kwe-
stii nie należy z pewnością do spraw o pierwszorzędnym znaczeniu. 
Pytanie istotne brzmi zupełnie inaczej: czy polityczno-teologiczny 
i odwołujący się do indywidualnego sumienia język można uznać za 
naprawdę wywrotowy? Czy może on być atrakcyjny dla przywiąza-
nej do systemowej logiki lewicy? Wreszcie: czy taki język, poza ob-
szarem akademickiego rynku księgarskiego, gdzie już odniósł nie-
wątpliwy sukces, ma szansę być skuteczny?

Gdy Eagleton pisał w latach sześćdziesiątych o „kościele nowej 
lewicy” koniunktura dla tego typu teorii była z pewnością bardziej 
sprzyjająca niż obecnie. Sobór Watykański II i ruchy kontrkulturowe 
tamtego okresu stworzyły klimat ułatwiający postrzeganie Jezusa jako 
„skrzyżowanie hipisa i partyzanta”35, czego pokłosie stanowiła mię-

34 Idem, Rozum, wiara i rewolucja, s. 12.
35 Ibidem, s. 22.
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dzy innymi południowoamerykańska teologia wyzwolenia. Obecnie, 
jak zauważa Eagleton, podobny sposób opisywania Chrystusa moż-
na jednak z czystym sumieniem polecić każdemu, kto „chce za jed-
nym zamachem pozbyć się wszystkich przyjaciół i kolegów”, po-
nieważ tego rodzaju poglądy wywołują „zarówno irytację świeckiej 
lewicy, jak i oburzenie religijnej prawicy”36 (co prowadzi Eagletona 
do bardzo praktycznego wniosku, że lewicowi chrześcijanie „pil-
nie potrzebują swoich serwisów randkowych”)37. Nie wspominając 
o tym, że zarówno Kościół, jak i lewica znajdują się dziś w głębokiej 
defensywie. Z drugiej jednak strony, czy Eagleton nie ma racji, kie-
dy pisze, że „najbardziej skutecznym ciemiężcą jest ten, który prze-
kona swoich podwładnych do miłości, pożądania oraz identyfikacji 
z jego władzą” – w tym zaś bezprecedensowe sukcesy święci, jak wi-
dzieliśmy w poprzednim rozdziale, późny kapitalizm – „a zatem ja-
kakolwiek praktyka emancypacji politycznej obejmuje w związku 
z tym najtrudniejszą ze wszystkich form wyzwolenia, czyli uwol-
nienie nas od nas samych”38? Zdaniem Eagletona teoria, która chce 
włączyć się w praktykę takiego wyzwolenia, znajduje się z koniecz-
ności gdzieś na przecięciu filozofii społecznej, etyki, teologii, myśli 
młodego Marksa, a także zagadnień ludzkiego podmiotu, wspólnej 
kultury, późnego kapitalizmu, utopii, miłości i zmartwychwstania 
Chrystusa.

Wola kontra ciało

Gdyby chcieć wskazać jedną myśl, która nadaje ton właściwie wszyst-
kim ważniejszym pismom brytyjskiego krytyka, byłaby nim wizja 
historycznego starcia dwóch na poły mitycznych mocy. To scena 
pierwotna jego teorii. Po złej stronie znajduje się wola, instynkt pa-
nowania, pełen wyrachowania i zbliżony charakterem do pozytywi-
stycznego wzorca racjonalności, w swych roszczeniach pozbawiony 

36 Ibidem, s. 44
37 Ibidem.
38 T. Eagleton, Ideology. An Introduction, London 1991, s. XIII–XIV.
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jakichkolwiek hamulców i miary, wchodzący w dziejowe sojusze 
z klasą rządzącą. Po stronie dobra walczy z kolei ciało, łagodne i za-
chowujące pamięć o własnej kruchości, skłonne zatem do samoogra-
niczeń, nie tyle racjonalne, co zwyczajnie mądre, uniwersalne, po-
litycznie i historycznie sprzymierzone z klasą wyzyskiwaną. Proles, 
powiada Eagleton, powołując się na łacińską etymologię słowa „pro-
letariat”, to przecież nic innego jak „potomstwo”. W starożytności 
proletariatem byli ludzie, którzy nie mogli państwu dać nic poza 
własnym ciałem. Dziś w dalszym ciągu, niestety, mamy takich osób 
wokół siebie pod dostatkiem.

Przy pomocy tak skonstruowanej narracji, stanowiącej rodzaj 
metafizycznie pogłębionego marksizmu (u podstaw podziału klaso-
wego znajduje się pęknięcie o wymiarze sakralnym, konflikt między 
sprzecznymi zasadami kształtującymi wszechświat), Eagleton opisu-
je w swoich książkach tak różne sprawy, jak funkcja katolickich sa-
kramentów, dzieje kultury, rozwój kategorii estetyki czy współczesny 
terroryzm. Powtórzmy raz jeszcze: wolę, ze względu na jej bezciele-
sność, cechuje bezbrzeżna, gotowa na wszystko pycha. W snutych 
przez wolę planach nigdy nie pojawia się korekta wynikająca z ludz-
kiej śmiertelności. To właśnie ta wola zapełniała w dwudziestym wie-
ku wagony kolejowe ludźmi, którzy nie pasowali do ustalonego przez 
nią z góry i bez oglądania się na aktualny kształt świata wzorca czy-
stości. „W centralnym punkcie naszego ja – pisze Eagleton – znajdu-
je się siła, która nas kształtuje, choć cały czas pozostaje nam w nie-
wysłowiony sposób obca. W historii sile tej nadawano wiele imion: 
bogów, Boga, wzniosłości, wolności, Ducha, Historii, Woli, sił wital-
nych, języka, mocy, podświadomości, Innego, Realnego. Tym, co łą-
czy większość z nich, jest poziom terroru”39. Ciało bowiem, wbrew 
temu, o co posądzali je od wieków filozoficzni i religijni dualiści, nie 
byłoby zdolne do radykalnego zła. Może być ono grzeszne, ale nie 
ma skłonności do okrucieństwa. W biologię człowieka poza pogo-
nią za zaspokojeniem i przyjemnością wpisana jest troska o potom-
stwo, przywiązanie do bliskich osób czy też, by posłużyć się żargo-
nem współczesnej nauki, realizujący się altruistycznie samolubny 

39 Idem, Święty terror, s. 44.
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gen. Wszelkie zło, które pojawia się na świecie, musi najpierw za-
mordować ciało. Eagleton nie pozostawia tutaj miejsca na niedopo-
wiedzenia. Jego zdaniem człowiek jest zakorzeniony we wspólnocie 
do tego stopnia, że zabijanie lub choćby wyzyskiwanie innych ludzi 
stanowi formę samobójstwa (jako locus classicus angielski teoretyk 
literatury wskazuje w tym miejscu Heglowską dialektykę pana i nie-
wolnika)40.

Eagleton wielokrotnie powtarza, że człowiek zarazem jest cia-
łem, jak i posiada ciało41. W ostatecznym rachunku rozwiązanie 
konfliktu woli i ciała nie polega więc na jednostronnym uprzywi-
lejowaniu któregokolwiek z członów tej opozycji. Owszem, do tej 
pory historyczne niegodziwości zawsze wiązały się z panowaniem 
woli kosztem udręczonego ciała. („Traumatyczną prawdą ludzkiej 
historii jest umęczone ciało”42 – pisze Eagleton, wyjaśniając zna-
czenie chrześcijańskiej wiary w ukrzyżowanego Chrystusa. Ecce 
homo, „oto człowiek”, miał powiedzieć Piłat, ukazując skatowanego 
Chrystusa mieszkańcom Jerozolimy. Patrząc na wizerunek umęczo-
nego Chrystusa, chrześcijanin ma w nim rozpoznać samego siebie: 
„Oto, co zawsze robimy, do jakiego stanu doprowadzamy ciało, two-
rząc to, co słusznie nazywa się historią powszechną”). Nie zmienia to 
jednak faktu, że decydując się na całkowite podporządkowanie ludz-
kiej egzystencji wymogom cielesności, sprowadzilibyśmy się do po-
ziomu zwierząt. Człowiek jest ciałem, ale zarazem je posiada. Behave 
yourself – powtarzają swoim dzieciom anglojęzyczni rodzice, czyli 
zarazem be oraz have, bądź sobą, ale i miej się w garści, wszak tyl-
ko w ten sposób staniesz na wysokości zadania, jakim jest dla czło-
wieka jego własna natura. Wolna wola okazuje się naszym przekleń-
stwem, ale to ona sprawia, że jesteśmy ludźmi. Dlatego choć cel na 
dziś powinno stanowić dowartościowanie pierwiastka cielesnego, 

40 Zob. idem, The Body as Language. Outline of a „New Left” Theology, London– 
–Sydney 1970, s. 6.

41 Zob. m.in. idem, Iluzje postmodernizmu, przeł. P. Rymarczyk, Warszawa 1998,  
s. 99–107. W tym sensie tworem sztucznym byłby więc zarówno asceta, jak 
i nieumiarkowany hedonista. Jeden przez nadmierne stłumienie, drugi przez 
rozbuchanie instynktów.

42 Idem, Rozum, wiara i rewolucja, s. 38 (przekład zmodyfikowany).
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nie wolno posuwać się w tym zakresie do skrajności – cielesność 
w takim wydaniu przekształciłaby się zresztą natychmiast w kolej-
ną z nieumiarkowanych ideologii woli (jak zobaczymy, jest to jeden 
z zarzutów stawianych przez Eagletona postmodernizmowi, którego 
„cielesny dyskurs” mówi o ciele tak, jakby jego istoty nie stanowiła 
śmiertelność i związane z nią granice, ale zawarty w nim rozwojowy 
potencjał, urzeczywistniany choćby dzięki osiągnięciom „medycy-
ny estetycznej”). Prawdziwe zadanie nie polega zatem na regresji do 
ciała, ale na odtworzeniu cielesnej wrażliwości na pułapie projek-
tów realizowanych z konieczności przez ludzką wolę. Jak pisał Carl 
Gustav Jung: „W świadomości stoimy na szczycie i po dziecinnemu 
mniemamy, że dalsza droga prowadzi jeszcze wyżej, ponad szczyty. 
Jest to chimeryczny tęczowy most. Jednakże aby osiągnąć następny 
szczyt, trzeba zejść na dół, do krainy, gdzie drogi zaczynają się rozga-
łęziać”43. Według Eagletona, chcąc liczyć na sukces, w taką wędrów-
kę należy udać się wspólnie, zapał i siłę czerpiąc z czegoś, co nazy-
wa on „miłością polityczną”. Tym zagadnieniem zajmiemy się nieco 
dalej. W pierwszej kolejności wypada przyjrzeć się temu, co miłość 
polityczna ma przezwyciężyć. Chodzi o niewyczerpaną pomysło-
wość woli w jej historycznych konfrontacjach ze stawiającym niemy 
i bierny opór ciałem. Postmodernizm, tak jak go rozumie Eagleton, 
to w naszych czasach ciągle najważniejszy z wielu frontów tego  
konfliktu. 

Święci i psy

Po raz pierwszy opozycja woli i ciała pojawia się u Eagletona w The 
Body as Language z 1970 roku. Zatrzymam się przy tym tekście nie-
co dłużej z kilku powodów. Przede wszystkim sięga on do prehisto-
rii starcia między ciałem a wolą, podczas gdy późniejsze książki bry-
tyjskiego krytyka podejmują ten wątek już w fazie rozwiniętej, co 
odpowiednio utrudnia uchwycenie jego filozoficznej istoty. Po dru-
gie, obok części krytycznej The Body as Language zawiera również 

43 Cyt. za: J. J. Jacobi, Psychologia C. G. Junga, przeł. S. Łypacewicz, Warszawa 1993, 
s. 114.
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propozycję syntezy, która w nieznacznie zmodyfikowanej czy też 
może „uwspółcześnionej” postaci powraca w tekstach Eagletona 
pisanych przez niego już w ramach „teologicznego zwrotu” ostat-
nich lat. Po trzecie, synteza ta stanowi kwintesencję tego, co zdaniem 
Eagletona może pomóc nam w politycznym zadaniu przekroczenia 
postmodernizmu, które z racji podjętego w poprzednim rozdziale 
tematu utopii interesuje nas w kontekście twórczości brytyjskiego 
autora najbardziej.

Kręgosłup teoretyczny The Body as Language stanowi myśl późne-
go Wittgensteina (obok Tomasza z Akwinu, Arystotelesa, Szekspira 
i Marksa nazwisko słynnego wiedeńczyka regularnie pojawia się 
w skorowidzach prac Eagletona), a dokładniej krótka uwaga z ostat-
niej części Dociekań filozoficznych, gdzie Wittgenstein zauważa, że 
pies nie może być wprawdzie obłudny, ale z tego samego powodu nie 
może on być również szczery44. Pies jest tylko tym, czym jest w da-
nej chwili, ponieważ „obiektywizuje się” wyłącznie za pomocą ciała. 
W przeciwieństwie do ludzi, którzy mają do dyspozycji także język, 
a zatem z łatwością mogą wytworzyć dystans między tym, czym są, 
a znakami, przy pomocy których mówią o sobie czy też może raczej 
„mówią siebie” innym.

Ciało jest dla Eagletona pierwiastkiem wiążącym nas ze wspól-
notą. Będąc ciałem, jesteśmy w pełni obecni, dobrze „widoczni”, 
fragmenty naszego bycia nie błąkają się gdzieś w czasie przeszłym 
albo przyszłym tworzonych przez nas tożsamościowych narracji czy 
projektów. Ciało popycha nas do spełnienia w czasie teraźniejszym, 
a zatem do możliwie intensywnego kontaktu z innymi. Dla odmiany 
język pozwala nam zostawić swój ślad również tam, gdzie nigdy nie 
postawiliśmy stopy. To on sprawia, że w danej chwili żyjemy również 
g d z i e  i n d z i e j, zdążamy do spełnienia drogą okrężną, swój ak-
tualny kontakt z innymi traktując często jako etap w realizacji znaj-
dującego się w innym miejscu i czasie celu. Choć wpisany w natu-
rę ludzką nie mniej niż fizjologiczne odruchy, język stanowi czynnik 
indywidualizujący, który wyrywa nas z ciepłych objęć wspólnoty. 

44 Zob. L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, przeł. B. Wolniewicz, Warszawa 
2004, s. 320.
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„Posiadać język – pisze Eagleton – to być zdolnym do tworzenia pro-
jektów, które wykraczają poza bezpośrednią teraźniejszość, to […] 
porządkować rzeczywistość tak, aby pasowała do prywatnie obra-
nego celu”45. Tu właśnie tkwią jego zdaniem zalążki zła, które w na-
szych czasach ma dającą się precyzyjnie lokalizować postać: „[…] 
możliwość wyzyskiwania ludzi posiada źródło w egzystencji czło-
wieka jako lingwistycznego zwierzęcia”. Tymczasem człowiek, któ-
ry „wykorzystuje innych jako obiekty służące do własnego rozwoju 
[…] popełnia to, co chrześcijanin nazywa grzechem, a socjalista ka-
pitalizmem”46. 

Tak więc kompetencje językowe stanowią narzędzie, dzięki któ-
remu człowiek zyskuje możliwość działania na odległość. Wprost 
proporcjonalnie do potęgowania ludzkich możliwości język pozwa-
la nam jednak skuteczniej szkodzić. I to nie dlatego, że tak niecne 
stają się nagle nasze intencje. „Jeśli wiewiórki, o ile nam wiadomo, 
nie zajmują się w tej chwili po cichu konstruowaniem broni jądro-
wej, raczej nie wynika to stąd, że są od nas o tyle sympatyczniejszym 
towarzystwem, ale z faktu, że nie wykorzystują takich samych zna-
ków jak my”47. Lub inny zoologiczny przykład: „Pies potrafi zazwy-
czaj kontrolować efekty swoich działań, ponieważ działania te są na 
ogół proste, ale ja, ponieważ posiadam język, jestem zdolny do prze-
prowadzenia wielu złożonych projektów, w rodzaju napisania książ-
ki, prowadzenia samochodu, zawarcia małżeństwa czy rozpoczęcia 
rewolucji. Konsekwencje każdego z tych projektów rozprzestrzenią się 
w tak wielu kierunkach, że nie będę w stanie ich opanować”48. To 
nie podłe zamiary, ale niekompatybilność biologicznej i kulturowej 
ewolucji, zawrotna szybkość, którą osiąga ta ostatnia dzięki narzę-
dziom oddanym do dyspozycji człowieka przez rozwój języka, spra-
wiają, że na ogół budzimy się w świecie o wiele gorszym niż ten, do 
którego, za co każdy gotowy jest ręczyć, przez cały czas dążyliśmy.

W ten sposób odczytuje Eagleton chrześcijańską doktrynę 
upadku. Człowiek, podejmując działania zgodne z jego cielesno-

45 T. Eagleton, The Significance of Theory, s. 51.
46 Ibidem, s. 52.
47 Ibidem, s. 25.
48 Ibidem, s. 52.
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-lingwistyczną naturą, korzystając z danej mu przez Boga wolno-
ści, z konieczności (nie zaś tylko wskutek niefortunnych okolicz-
ności, jak na ogół wydaje się socjologom i naiwnym socjalistom) 
powołuje do życia świat wymykający się jego możliwościom kontroli. 
Wyobcowanie pojawia się na świecie z chwilą, gdy ludzie zaczyna-
ją przetwarzać świat za pomocą języka, a zatem dokładnie w tym 
samym momencie, gdy człowiek zaczyna działać w sposób odróż-
niający go od zwierząt. Historia ludzkości czy też po prostu to, co 
nazywamy historią w odróżnieniu od biologicznej ewolucji, rozpo-
czyna się od upadku. Zawiera on jednak element pozytywny. Grzech 
pierworodny jest wprawdzie karą za nieposłuszeństwo, ale zarazem 
jakby naturalną konsekwencją czy wręcz koniecznym dopełnieniem 
aktu stworzenia. W pewnym sensie być człowiekiem to doprowadzić 
do swego wygnania z raju, co jest zdaniem Eagletona o tyle proste, że 
wystarczy w tym celu nauczyć się otwierać usta w sposób odrobinę 
bardziej powtarzalny niż podczas jedzenia. Z kolei zło, a więc pato-
logiczny przerost woli i nasz osobisty wkład w grzech pierworodny, 
pojawia się tak naprawdę dopiero wówczas, gdy człowiek, zauroczo-
ny mocą znajdujących się w jego ręku zabawek, postanowi całkiem 
ogłuchnąć na podszepty płynące z tkwiącego w nim cielesnego pier-
wiastka – co według Eagletona stanowi kardynalną z niegodziwo-
ści, których wymaga od nas uczestnictwo w procesie kapitalistycz-
nej akumulacji.

Wyobcowanie, co trzeba podkreślić, jest nieuniknione nie tyl-
ko z uwagi na skalę możliwych za pośrednictwem języka operacji. 
W samą jego naturę zostaje wpisana anonimowość. To ważne uzu-
pełnienie, ponieważ można sensownie dowodzić, że w warunkach 
społeczności zbieracko-łowieckich, których styl życia nie na darmo 
przypomina rajską sielankę, niewielka liczebność grupy wciąż po-
zwalała pojedynczemu człowiekowi kontrolować efekty podejmo-
wanej przy użyciu języka działalności. Bezosobowość języka uwi-
dacznia się już jednak na poziomie pojedynczych słów. Dla twórcy 
jakiegoś pojęcia stanowi ono bowiem odkrycie, zwieńczenie pewnej 
drogi, krystalizację silnego, ale zarazem nieco mglistego doświad-
czenia, które bez dopełnienia w postaci słowa wydawałoby się nie-
kompletne – jak zwierzę, któremu nie nadano nigdy imienia. Tyle 
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że po pewnym czasie, gdy dane słowo zakorzeni się na dobre w co-
dziennym języku, użytkownicy ludzkiej mowy otrzymują je już z ze-
wnątrz, zaczyna ono wdzierać się między nas a nas samych, kolo-
nizować nasze wnętrza, za sprawą gotowych i podsuwanych przez 
siebie interpretacji przedwcześnie wydobywając na świat niektóre 
stany emocjonalne i podstawiając się w miejsce oznaczanego przez 
siebie życia49. Nic dziwnego, że składający się z tego rodzaju jedno-

49 Nietzsche ma na swoim koncie taką między innymi skargę: „Zawalają nam dro-
gę słowa! – Ludzie pierwotni tworząc jakieś słowo byli przekonani, że doko-
nują odkrycia […] potrącali jakieś zagadnienie i w mniemaniu, że je rozwiązali, 
tworzyli przeszkodę do jego rozwiązania. – Obecnie przy każdym poznaniu po-
tykamy się o skamieniałe, martwe słowa i łatwiej przy tym złamać nogę niż sło-
wo” (F. Nietzsche, Jutrzenka. Myśli o przesądach moralnych, przeł. S. Wyrzy-
kowski, Warszawa 1912, s. 53). Temat ten był podejmowany niezliczoną ilość 
razy w dwudziestowiecznej filozofii. Bergson pisał: „Poza ideami, które wygasły 
i zakrzepły w języku, powinniśmy szukać ciepła i ruchomości życia” (H. Berg-
son, Wykłady o wychowaniu, przeł. P. Kostyło, Warszawa 2004, s. 42). Z kolei 
Gadamer w programowym tekście Historia pojęć jako filozofia uznawał za wa-
runek filozoficznego zrozumienia ponowne przeżycie procesu tworzenia słów, 
doświadczenie „tego samego głodu języka, który […] w rezultacie potężnego 
wzlotu myśli”, doprowadził w przeszłości do utworzenia danego filozoficzne-
go pojęcia: „Pełna świadomość głodu języka jest bowiem warunkiem wspólno-
ty myśli. Tylko ten myśli filozoficznie, kto nie zadowala się dostępnymi języko-
wymi możliwościami wyrazu i tylko wtedy można osiągnąć wspólnotę myśli, 
gdy rzeczywiście dzieli się krytyczną sytuację kogoś, kto waży się na wypowie-
dzi pojęciowe, dające się potwierdzić tylko przez nie same” (H.-G. Gadamer, 
Rozum, słowo, dzieje, przeł. K. Michalski, Warszawa 2000, s. 111). Przytoczmy 
zresztą całkiem współczesny przykład. Od niedawna wiadomo, że kuchnie da-
lekowschodnie posługują się często piątą – obok smaku słodkiego, gorzkiego, 
słonego i kwaśnego – kategorią smakową, zwaną w literaturze naukowej i kuli-
narnej smakiem umami. Można domyślać się, że smaku tego w sposób najżyw-
szy, najbardziej wyczulony na jego istotę doświadczają te osoby, które w trak-
cie spożywania niektórych posiłków odczuwają Gadamerowski „głód języka” 
(nie mylić z bardziej prozaicznym głodem, którego epicentrum łatwo zlokali-
zować w dalszych partiach przewodu pokarmowego), nie mając jeszcze na po-
dorędziu słowa (umami), które pozwoliłoby im ten głód bezzwłocznie zaspoko-
ić. I odwrotnie: każdy rodzic doskonale wie, że edukacja małego dziecka polega 
w ogromnej mierze na dostarczaniu mu słów, których w sensie doświadczenio-
wym nie jest ono jeszcze w stanie „spożyć”. „Swędzi cię czy boli?” itd. W tym 
przypadku, zamiast specyficznego stanu wewnętrznego, który poszukuje dopeł-
nienia w postaci słowa, mamy do czynienia z życiem, które próbuje z lepszym 
lub gorszym skutkiem wypełnić otwartą w nas przez słowo przestrzeń.
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stek język szybko zaczyna buntować się przeciwko swemu wynalaz-
cy i prowadzić żywot zgodny wyłącznie z wymogami własnej i już 
nie-ludzkiej logiki50. Przy czym, by wyjaśnić tę sprawę do końca, nic 
zdaniem Eagletona nie zyskuje się, nazywając z tego powodu język 
faszystowskim, choćby wzorem Rolanda Barthes’a. Język stanowi 
klasyczne blessing in disguise czy też, w bardziej klasycznej łacinie, 
felix culpa. Tak jak dla Marksa kapitalizm był najgorszą rzeczą, jaka 
mogła przytrafić się człowiekowi, gdyby nie to, że stanowi on fun-
dament nieporównywalnego z niczym innym wyzwolenia, tak język 
pozbawia nas pełni zwierzęcej egzystencji, aby otworzyć przed nami 
horyzont łaski dokładnie o niebo doskonalszej, która w chrześcijań-
skiej teologii nosi miano zbawienia.

Świadomość własnego upadku jest dla człowieka tym bardziej 
frustrująca, że potrafi on wprawdzie intelektualnie uchwycić smut-
ną prawdę dotyczącą swojej kondycji, ale „jako zwierzę, ograniczone 
przez jego częściową, cielesną perspektywę”51 nie posiada środków 
pozwalających mu wydostać się z niej na własną rękę. W dziedzinie 
ludzkiej mowy równałoby się to możliwości stworzenia prywatne-

50 Zależność ta dotyczy zarówno języka potocznego, jak i technicznych kodów 
komunikacji, które powstały na podstawie ludzkich kompetencji językowych. 
W The New Left Church Eagleton pisze o tym w kontekście szczególnego me-
dium komunikacji, jakim jest w ludzkim życiu pieniądz: „[…] pieniądz nie ist-
nieje i nie posiada znaczenia poza użytkiem, jaki się z niego czyni […] jest po-
zbawiony sensu poza całym systemem transakcji, które tworzą społeczeństwo 
[…] pieniądz istnieje i posiada znaczenie wyłącznie jako jedna z form między-
ludzkiej komunikacji”. Cytując Marksa, Eagleton zauważa jednak, że w społe-
czeństwie kapitalistycznym pieniądz „przestał być transparentnym medium 
komunikacji międzyludzkiej – pozostającym pod ich kontrolą – ale został zre-
ifikowany w postaci nieprzezroczystego i żyjącego własnym życiem systemu, 
który kontroluje samych ludzi […]. Człowiek zostaje zdominowany przez te 
same systemy komunikacji, które stworzył, aby kontrolować swoje życie: system 
komunikacji – pieniądz – staje się czytelny już nie w kategoriach ludzkiego ży-
cia, które ma utrzymywać i zapośredniczać, lecz w kategoriach samego siebie” 
(T. Eagleton, The New Left Church, s. 76–78). Zob. także: B. Kuźniarz, Pieniądz 
i system. O diable w gospodarce, Kraków 2006, gdzie staram się dowieść, że pie-
niądz stanowi nie tylko jedną z wielu, ale w rzeczy samej t ę  n a j w a ż n i e j-
s z ą  formę językowo zapośredniczonej samoalienacji, jaką zafundował sobie 
współczesny człowiek. 

51 T. Eagleton, The New Left Church, s. 54–55.
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go języka (w Dociekaniach filozoficznych Wittgenstein wielokrotnie 
flirtuje z tym pomysłem, aby ostatecznie uznać go za niedorzeczny) 
bądź zmiany języka potocznego przy pomocy arbitralnego, jednora-
zowego dekretu (coś, na czym niejeden tyran postradał czołgi i ma-
jestat, a antyutopijny autor oparł pomysł na powieść). Z drugiej stro-
ny chrześcijanin – a w okresie pisania The Body as Language Eagleton 
jest nim przede wszystkim – wierzy przecież, że upadek stanowi wy-
łącznie pierwszy akord ludzkiej historii. Swój właściwy cel osiąga 
ona w chwili odkupienia. Tylko na czym miałoby ono w takim razie 
polegać? I w jaki sposób może dokonać się w praktyce?

Odpowiedź na pierwsze z tych pytań wydaje się dosyć oczywista. 
Eagleton pisze: „Chrześcijaństwo utrzymuje, że człowiek wreszcie 
odnajdzie samego siebie, gdy negatywna integralność psa zostanie 
rozbita i odtworzona na wyższym poziomie, poziomie świętego”52. 
W obszarze wolności, który otworzyły przed człowiekiem jego kom-
petencje językowe, trzeba odszukać zagubioną oczywistość. Tego 
zaś nie da się zrobić inaczej, niż stając się świętym. Dzięki święto-
ści, wyzwoliwszy się od złudnej nadziei na powtórną niewinność, 
i nie uciekając nawet na chwilę od zadanej im wolności, ludzie mogą 
stać się znów szczęśliwi i pewni jak zwierzęta. Odkupienie dokonuje się 
z chwilą powrotu człowieka do raju (jest to wszakże raj, którego kon-
tury pokrywają się co do joty z kształtem znanej nam z doświad-
czenia, choć zarazem przemienionej rzeczywistości). Oczywiście do 
rozwiązania pozostaje wciąż kwestia środków służących do realiza-
cji tego, przyznajmy, dosyć ambitnego celu. Wskazówkę odnośnie 
do ich kształtu daje Eagleton w metaforze tańca, za pomocą której 
przybliża on swoje rozumienie świętości.

W tańcu człowiek wyraża samego siebie przez ciało i w kontak-
cie z innymi (co ciekawe, i w pełni zgodne z temperamentem bry-
tyjskiego filozofa, nie przychodzi mu tutaj w ogóle do głowy bardziej 
ponowoczesna odmiana tańca, którego ideałem o wiele bardziej niż 
intymna bliskość wydaje się ekstatyczne wycofanie do własnego 
wnętrza), a dokładniej, tańcząc, „każdy działa spontanicznie w ra-
mach ustanawianych przez innych – każdy porusza się z  g r a c j ą 

52 Ibidem, s. 8.
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(gracefully)”53. To być może najważniejsza myśl i kamień węgiel-
ny pisarstwa Eagletona, a zarazem sposób, w jaki zazwyczaj godzi 
on sprzeczne rejestry woli (języka) i ciała. N a j b a r d z i e j  w e-
w n ę t r z n a  i s t o t a  c z ł o w i e k a  m o ż e  p r z y j ś ć  d o  n i e g o 
w y ł ą c z n i e  z  z e w n ą t r z. W tańcu przestrzenne ograniczenia 
narzucane nam przez ruch innych nie blokują naszej ekspresji, ale 
stanowią warunek jej możliwości, swobody i pełni. Tajemnica tań-
ca polega na tym, aby wpływać na rzeczywistość tak, by wróciła ona 
do nas w postaci akuszerki naszej swobody i wolności – należy two-
rzyć po to, aby następnie poddać się ścisłej regule, bo tylko w ten 
sposób nasza wolność może być pełna radości i życia, a być może 
w ogóle znaleźć w sobie odwagę, aby się urzeczywistnić. Dlatego, 
„tak jak w przypadku tancerza, wolność świętego, aby wyłamać się 
z kroku byłaby iluzorycznym wyzwoleniem, utratą równowagi na 
stronę negacji”54. Fakt, że często wydaje nam się inaczej, przekonuje 
Eagleton, wynika wyłącznie z „wypaczeń zachodniej liberalnej tra-
dycji”55, która uczy nas postrzegać granice jako ograniczenie swobo-
dy, a nie warunek prawdziwej wolności. Słowem: skoro z wyjątkiem 
barona Münchausena żaden ze znanych nam ludzi nie jest na tyle 
samodzielny, aby samemu wydobyć się z bagna za włosy, droga do 
raju może wieść wyłącznie przez zewnętrzne przewodnictwo i uzna-
nie własnej zależności. Dla człowieka wierzącego oznacza to oczy-
wiście ufność pokładaną w Bogu, dla chrześcijanina – w Chrystusie. 
Można jednak tę sprawę wyjaśnić również w sposób bardziej tech-
niczny: „Ponieważ nie potrafię w pojedynkę zmienić słów, którymi 
się posługuję tak, aby odpowiadały one żywionym przeze mnie na 
ich temat marzeniom – wszak ich znaczenia przychodzą do mnie za-
wsze z zewnątrz – muszę sprawić, aby ludzie wokół mnie zaczęli mó-
wić (czyli działać) w określony sposób”. Bez zakorzenienia w tym, co 
nas przekracza, w żywej wspólnocie, najpełniej określające człowie-
ka słowa wydostaną się z jego ust albo w postaci autorytarnych de-
kretów, albo niezrozumiałego, schizofrenicznego bełkotu.

53 Ibidem, s. 9.
54 Ibidem.
55 Ibidem, s. 59.
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W warunkach dzisiejszego społeczeństwa odbywający się w zgo-
dzie z innymi i przez ciała innych lingwistyczny taniec polegałby na 
doprowadzeniu do sytuacji, w której „uniwersalne sposoby komu-
nikacji i współżycia osiągną całą tę pewną, zamkniętą sterowalność 
możliwą w przypadku bezpośrednio fizycznego działania”. Dopiero 
wówczas „rasa ludzka będzie mogła żyć razem, w warunkach języ-
kowo wytworzonych globalnych sieci, na tym samym poziomie nie-
rozerwalnej współpracy, który może osiągnąć dwóch ludzi podczas 
ścinania drzewa”56. Eagleton zdaje sobie naturalnie sprawę, jak fanta-
stycznie utopijna, i na wskroś marksistowska, jest ta wizja: „Socjalizm 
z tej perspektywy jest pragnieniem, aby zintegrować globalną komu-
nikację, którą historycznie umożliwił kapitalizm, ze zmysłowym, 
konkretnym życiem, które musiał zanegować”57. W latach sześćdzie-
siątych angielski filozof ma jednak za plecami swojej teorii instytu-
cjonalną siłę, reformujący się w szybkim tempie Kościół katolicki, 
która pozwala mu otwarcie snuć tego typu wyobrażenia: „Za spra-
wą swojej wiary w Chrystusa, wieczne słowo, które stało się zwie-
rzęciem, chrześcijanie wyznają pogląd, że ta absurdalna wizja jest 
przyszłą rzeczywistością człowieka”58. Dziś nadzieja na podobne po-
jednanie wydaje się znacznie bardziej eschatologiczna niż historycz-
na, co na głębszym poziomie wcale nie musi oznaczać, że stała się 
ona tym samym mniej rzeczywista. 

Medium odkupienia, zewnętrzną moc, na której przewodnictwo 
zdaje się w swoim życiu chrześcijanin, stanowi Chrystus. Zdaniem 
Eagletona można to wyjaśnić przynajmniej na trzy sposoby. Po pierw-
sze, Chrystus jest słowem, które stało się ciałem. Otwarta przez języ-
kową komunikację forma życia znajduje w nim swój cielesny wyraz 
i spełnienie. Lub, patrząc na tę sprawę od drugiej strony, Chrystus to 
cielesna istota, która przeżyła swoje życie w tak doskonały sposób, że 
u kresu swej ziemskiej drogi stała się boskim słowem lub logosem. 
Wola i ciało, nieskończoność i skończoność, to, czego pragnę, i to, co 
we mnie najżywsze, stanowią w Chrystusie jedność, stawiając przed 
oczami chrześcijanina wzorzec doskonałego życia.

56 Ibidem, s. 55.
57 Ibidem, s. 36
58 Ibidem, s. 55.
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Chrystus jednak, po drugie, nie tylko stanowi ideał, do które-
go chrześcijanin ma dążyć, ale również drogę, mającą go w to upra-
gnione miejsce zaprowadzić („przez Chrystusa, z Chrystusem 
i w Chrystusie”). Tu ważne staje się starotestamentowe pojęcie ana-
wim, oznaczające ludzi wzgardzonych i poniżonych, „brud”, nieda-
jący się zasymilować w ramach istniejącego społeczeństwa. Anawim 
są ci, którzy sami mają tak niewiele, że pomocy mogą oczekiwać wy-
łącznie z zewnątrz, zdając się na jakieś zewnętrzne przewodnictwo – 
co, jak już zostało powiedziane, stanowi warunek odkupienia, a zara-
zem policzek zadany liberalnej koncepcji wolności. Chrystus mówi 
o anawim w swoich Błogosławieństwach. Co więcej, on sam, jako 
pozbawiony własności wędrowny kaznodzieja, należy do grona tych 
ziemskich szumowin. W interpretacji Eagletona anawim stanowią 
„dialektyczną sprzeczność w sercu porządku społecznego”59, czyli ni 
mniej, ni więcej prototyp Marksowskiego proletariatu. „Przyoblec się 
w Chrystusa”, jak głosi emfatyczna formułka wypowiadana przy oka-
zji katolickiego chrztu, to w tym (często bardzo dosłownym!) sensie 
dać się oblepić przez „brud”, który został wyrzucony poza margines 
politycznej poprawności i oficjalnego społeczeństwa. W praktyce 
jest to wyzwanie szalone, które zarówno z perspektywy pojedyncze-
go człowieka, jak i całego społeczeństwa oznacza dobrowolną zgodę 
na śmierć. Wszyscy troskamy się bowiem o b r a z a m i współcze-
snego proletariatu, tej stanowiącej warunek podtrzymania proce-
su akumulacji i naszego stylu życia rezerwowej armii przemysłowej, 
która zgodnie z tym, co powiedzieliśmy w kontekście teorii Harveya, 
została wyeksportowana pod koniec dwudziestego wieku poza gra-
nice Pierwszego Świata (problem klasowy stał się problemem świa-
towym, jak zwięźle odnotowuje Jan Paweł II w encyklice Laborem 
excercens z 1981 roku). Tylko jak, nie zmieniając wszystkich swoich 
przyzwyczajeń, znieść niesmak i obrzydzenie, jakim napawają nas 
ciała afrykańskich biedaków, koczujących wśród brunatnej mazi wy-
ciekającej z przeszmuglowanego do Afryki elektronicznego złomu, 
z ich agresją, seksualną rozwiązłością, zabobonami i talizmanami, 
szarpiących nachalnie za ręce, i wbrew temu, co chcielibyśmy sobie 

59 Ibidem, s. 67.
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wyobrażać na ich temat, śniących nie tylko o domku z ogródkiem, 
ale również o tych wszystkich wulgarnych i bezsensownych przy-
jemnościach, które obejrzeli na ekranach kupionych za ostatni grosz 
telewizorów? „Przyjmując swych anawim – pisze Eagleton – spo-
łeczeństwo bierze w objęcia swą własną śmierć: w akcie otwierania 
się na swe własne niedorzeczności skazane jest na rozpad, ponieważ 
trwa ono wyłącznie dzięki uprzedniemu ich wykluczeniu ze swojego 
zazdrośnie strzeżonego świata znaczeń”60. Przyjąć do serca „ukrzy-
żowaną Afrykę”, jak pisze o niej Alain Badiou, to dostrzec obłęd na-
szego sposobu życia, który staje się przyczyną tak o d r a ż a j ą c y c h 
form wykluczenia. To zarazem przeżyć śmierć swojej dotychczaso-
wej tożsamości i tej formy zbiorowego życia, której warunek repro-
dukcji sami wcześniej stanowiliśmy.

Po trzecie, odkupienie jest możliwe wyłącznie przez Chrystusa 
i w Chrystusie, ponieważ jego właściwe znaczenie stanowi wspólno-
ta. Warto zacytować w tym miejscu The New Left Church Eagletona 
z 1966 roku, gdzie wątek ten został przez niego opracowany naj-
bardziej wyczerpująco: „Kiedykolwiek dwoje lub troje spotyka się 
razem, w pubie, grupie dyskusyjnej czy komitecie robotniczym, 
Chrystus stanowi podłoże ich komunikacji, żywą zasadę ich wspól-
noty. Chrystus zapewnił nas, że ilekroć miejsce ma autentyczny akt 
ludzkiej komunikacji, a tym samym wspólnotowości, będzie on 
w nim uczestniczył: gdy kochamy siebie nawzajem, kochamy je-
go”61. Taka śmierć podmiotu, która ma szansę skończyć się zmar-
twychwstaniem, a więc początkiem nowego i lepszego życia, musi 
się dokonać w Chrystusie, ponieważ warunkiem jej transformacyj-
nej (nie zaś czysto destrukcyjnej, jak w przypadku chorób psychicz-
nych) mocy jest wspólnota. Śmierć podmiotu, która dokonuje się 
w osamotnieniu, poza Chrystusem, może co najwyżej doprowadzić 
do rozwoju schizofrenii. To nie przypadek, że Chrystus jest obecny 
na świecie zarówno pod postacią wyciągających do nas rękę i lep-
kich od brudu biednych, jak i we wspólnocie Kościoła, której ziem-
ską awangardę stanowi pisany z małej litery kościół – z jego życiem 

60 Ibidem, s. 71.
61 T. Eagleton, The New Left Church, s. 143.
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sakramentalnym, wykwalifikowanym personelem i zarządzaną prze-
zeń infrastrukturą.

W ostatecznym rachunku okazuje się zatem, że pokładający uf-
ność w Chrystusie chrześcijanin spotyka się niemal we wszystkich 
istotnych punktach z dwudziestowiecznym marksistą. Dla tego dru-
giego prehistoria rodzaju ludzkiego (upadek) skończy się bowiem 
z chwilą, gdy na bazie rozwiniętego kapitału zostanie odtworzona 
autentyczna i spontaniczna wspólnota (odkupienie), która istniała 
na świecie w czasach złotego wieku ludzkości, w Marksowskiej hi-
storiozofii znanego pod nazwą pierwotnego komunizmu. Droga do 
tego celu prowadzi przez terror i entuzjazm (śmierć i zmartwych-
wstanie) społecznej rewolucji, której dokona klasa proletariuszy 
(anawim) pod przewodnictwem – tu leninowska korekta Marksa – 
rewolucyjnego kolektywu Partii (kościół). Przy takim odczytaniu 
marksizmu i chrześcijaństwa ich praktyki wyzwolenia właściwie nie 
różnią się od siebie. Wciąż istnieje jednak między nimi różnica do-
tycząca ostatecznego horyzontu emancypacji. W chrześcijaństwie 
chodzi o przemianę człowieka, którego metamorfoza dokonuje się 
drogą okrężną, wytapiając się w żywym ogniu wspólnoty. W mark-
sizmie chodzi o zmianę systemu, której jednym z koniecznych eta-
pów jest rewolucja w zakresie ludzkiej świadomości. Podobna róż-
nica zachodzi zresztą między myślą Eagletona AD 1969 a AD 2009 
czy też między jego pierwszym a drugim „okresem teologicznym”. 
Wówczas i teraz mówi on mniej więcej to samo, inaczej definiu-
jąc jednak w obu przypadkach przedmiot swej ostatecznej troski. 
Przed laty Eagleton miał nadzieję, że to Kościół katolicki w „oko-
łosoborowym” klimacie lat sześćdziesiątych zbliży się do politycz-
nej lewicy, uszczknie dla siebie co nieco z jej rewolucyjnej tradycji. 
„Chrześcijanie – pisał wówczas – nigdy nie mogą być konserwaty-
stami czy liberałami, czy nawet socjalistami centrolewicy; muszą oni 
zwalczać kapitalizm jako zło; przypuszczalnie muszą też wejść w so-
jusz z tymi wszystkimi tradycyjnymi wrogami Kościoła, w rodza-
ju radykalnych socjalistów i ateistycznych marksistów”62. Obecnie 

62 A. Cunningham, T. Eagleton, Part 1: Christians Against Capitalism, w: iidem 
(eds.), The Slant Manifesto, London 1966, s. 14–15.
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przemierza on tę samą drogę w odwrotnym kierunku, szukając uzu-
pełnienia i pogłębienia politycznego projektu lewicy w chrześcijań-
skiej teologii: „Być może stanowi to ponury znak czasów, że spośród 
tylu możliwości to w nauce o Bogu musimy poszukiwać […] wywro-
towych pomysłów i spostrzeżeń. Nie ma jednak powodu, aby daro-
wanemu koniowi zaglądać w zęby”63. Naszym podstawowym pro-
blemem jest ponowoczesny kapitalizm, ale jednym z etapów jego 
demontażu okazuje się uwolnienie od chorób ludzkiej duszy.

Nowe szaty cesarza

Wróćmy jednak do wątku pozostawionego przed chwilą w scenerii 
rajskiego ogrodu. Od tamtej pory w ludzkim życiu zmieniło się bar-
dzo wiele. Grzech pierworodny zapoczątkował historię konfliktu, 
który kilka tysięcy lat rozwoju cywilizacji ubrało w wysublimowa-
ne i często niezwykle złożone formy. W swoich kolejnych książkach 
Eagleton z uporem sprowadza je jednak do tego samego teoretycz-
nego schematu. Na przykład w The Ideology of the Aestehetic z 1996 
roku wykorzystuje on kategorie woli i ciała do analizy rozwoju este-
tyki. Gdy Aleksander Baumgarten tworzył to pojęcie w 1750 roku 
jego intencję stanowiło bowiem dowartościowanie ludzkiej cielesno-
ści. Greckie słowo aistheis oznacza doznawanie bądź zmysłową per-
cepcję. Studiując dzieła filozofów zajmujących się zagadnieniami es-
tetyki – od Kanta i Schillera, przez Schopenhauera i Nietzschego, po 
Foucaulta i Lyotarda – Eagleton pokazuje jednak, że dziedzina este-
tyki w szybkim tempie, i mimo stwarzanych pozorów, zrywa związki 
z ciałem, stając się kategorią podskórnie ideo-logiczną. Odwieczna 
walka ciała i woli toczy się na terytorium piękna w najlepsze.

Choćby Nietzsche, celebrując w swych pismach nieskrępowa-
ną twórczość Übermenscha czy też konstruując wizję świata jako 
gry ścierających się ze sobą woli mocy, na pozór mobilizuje este-
tyczny oręż do walki z dekadencją czystego rozumu. W końcu ma 
on w swoim repertuarze takie między innymi peany na cześć ciała: 

63 T. Eagleton, Trouble with Strangers. A Study of Ethics, Malden, Ma.–Oxford 
2009, s. VI.
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„Ciało jest wielkim rozumem, mnogością o j e d n e j  treści, jest woj-
ną i pokojem, jest trzodą i pasterzem. Narzędziem twego ciała jest 
twój mały rozsądek, bracie mój, który zwiesz »duchem«, narzędziem 
jest on i igraszką twego wielkiego rozumu”64. Eagleton widzi tę spra-
wę inaczej. Poglądy Nietzschego, jeśli przeczytać je „pod włos” czy 
też „w poprzek włókien” (against the grain), okazują się po prostu 
„filozoficznym kodem na wolny rynek”65. „Postulat” rywalizacji na-
gich woli mocy, przekonuje Eagleton, to w gruncie rzeczy opis tego, 
co burżuazja już od dawna robi – a jeśli nihilizm tej wizji kogoś szo-
kuje, to dlatego, że na co dzień ów brutalny konflikt toczy się pod 
płaszczykiem odwołań do wzniosłych wartości. Arystokratyczny 
sprzeciw Nietzschego przeciwko utylitarnym wartościom jest z pew-
nością szczery, co nie zmienia faktu, że na głębszym poziomie jego 
estetyczny „radykalizm” dostarcza kapitalistycznemu systemowi ide-
ologicznego uprawomocnienia. Nie mogło być jednak inaczej. Punkt 
siedzenia Nietzschego, dożywotnia pensja profesorska i szwajcarska 
dolina Inny, jak również punkt siedzenia innych ówczesnych filo-
zofów, z ich dziedziczonymi majątkami i Privatdozenturami, mimo 
najszczerszych chęci, nie pozwalał im stanąć po stronie ciała i ma-
terii. Tworzona przez nich estetyka, choć w deklaracjach wywroto-
wa, reprodukowała hegemoniczną ideologię, która stanowiła waru-
nek ich przywilejów i klasowej dominacji.

W sumie więc Nietzscheańskie dowartościowanie estetyki, choć 
z jednej strony stanowiło pewien postęp, uprawomocniając pogląd, 
że ludzi nie powinno spajać w społeczeństwie prawo i przymus, ale 
uczuciowy impuls, niechcący położyło fundament pod rozwój dwu-
dziestowiecznej biopolityki. Władza została zapisana w ludzkim 

64 F. Nietzsche, Aforyzmy, przeł. W. Berent et al., Warszawa 1978, s. 30.
65 T. Eagleton, The Ideology of the Aesthetic, Oxford 1990, s. 252. Samo sformu-

łowanie against the grain stanowi angielski przekład słynnego zwrotu Waltera 
Benjamina z siódmej tezy historiozoficznej: „Nie ma takiego dokumentu kul-
tury, który nie byłby zarazem dokumentem barbarzyństwa. I jak on sam nie 
jest wolny od barbarzyństwa, tak też nie jest wolny od niego proces przekazu, 
w toku którego przechodzi on z jednych rąk w drugie. Materialista historycz-
ny dystansuje się więc od niego, jak tylko może. Swoje zadanie widzi w czesa-
niu historii pod włos” (W. Benjamin, O pojęciu historii, przeł. K. Krzemieniowa,  
w: idem, Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty, Poznań 1996, s. 417).
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ciele66. „Ostateczną siłą spajającą burżuazyjnego porządku społecz-
nego, w przeciwieństwie do aparatu przemocy absolutyzmu, staną 
się zwyczaje, nieszczere zapewnienia, uczucia i afekty. Jest to rów-
noznaczne ze stwierdzeniem, że władza w takim ustroju ulegała e s-
t e t y z a c j i”67. Wprawdzie Nietzsche, na wzór stojącego w zahip-
notyzowanym tłumie dziecka z bajki Andersena, zupełnie słusznie 
wykrzyknął, że paradujący ulicami miasta cesarz jest w rzeczywisto-
ści nagi, ale dodając w tym samym zdaniu, że tak właśnie być powin-
no, koniec końców przysporzył tylko dodatkowej klienteli klubom 
fitness i salonom piękności, nie zmieniając nic w samym opartym na 
woli mechanizmie władzy. Krótko mówiąc, upadek człowieka sięga 
tak głęboko, że nawet działania, które podejmuje on w imię cielesne-
go wyzwolenia, na mocy jakiejś wszechobejmującej i nieprzejednanej 
(chrześcijański przymiotnik w tym miejscu to oczywiście: „pierwo-
rodnej”) dialektyki, szybko obracają się we własne przeciwieństwo. 

Kultura i kultura

W kategoriach konfliktu między wolą a ciałem odczytuje Eagleton 
również losy kultury. Pojecie to, jak zauważa, pierwotnie oznacza-
ło „na wskroś materialny proces”68. Etymologicznie kultura to pielę-
gnacja natury, coś zbliżonego do rolnictwa. Do tworzenia tego typu 
kultury zdolni byliby zatem wszyscy. Nie tylko klawesyniści i literaci, 
ale także kucharki, pensjonarki i chłoporobotnicy. W pewnym mo-
mencie – „i nawet wiem, w jakim”, sugeruje autor The Idea of Culture – 
pojęcie kultury rozpadło się jednak na dwie części. Począwszy od 
dziewiętnastego wieku, z jednej strony mamy wciąż do czynienia 
z kulturą jako faktem, a więc ze wszystkim tym, co jako ludzie „wo-
kół siebie” robimy. Z drugiej strony pojawia się jednak także kultura 
jako wartość, kultura „prawdziwa”, którą można umieścić w nazwie 
stacji telewizyjnej lub w tytule poważnego pisma. Do jej tworzenia 
zdolni są bowiem nieliczni. Kto? „Rolnictwo nie pozostawia wolnego 

66 Zob. T. Eagleton, The Ideology of the Aesthetic, s. 28.
67 Ibidem, s. 20.
68 T. Eagleton, The Idea of Culture, Oxford 2000, s. 1.
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czasu na kulturę”69 – zauważa trzeźwo Eagleton. Musi więc chodzić 
o tych, którym próżniaczy tryb życia pozostawia odpowiednią ilość 
czasu na kulturalne zachowania. Tworząc takie pojęcie kultury, in-
stynkt władzy, ukrywający się pod maską intelektualnego wyrafino-
wania, spycha ciało i materię na podporządkowane pozycje.

Te rejony społecznego upośledzenia lepiej niż ktokolwiek inny 
zwiedził w swoich książkach Pierre Bourdieu. Pod wzniosłym po-
zorem wyrobionego podniebienia (bądź jego braku) reprodukcji 
ulega jego zdaniem cały cyniczny system przywilejów klasowych. 
Wystarczy w stosownym momencie zadać odpowiednie pytanie. 
Piwo czy wino? Białe czy czerwone? Słodkie czy wytrawne? Nowy 
Świat czy Europa? Francuskie czy hiszpańskie? Cabernet Sauvignon 
czy Shiraz? Opowiadając się w którymkolwiek przypadku za pierw-
szym członem wymienionej alternatywy czy też, co gorsza, nie wie-
dząc, czego ona w ogóle dotyczy, uczestnik gry zdradza się jako no-
siciel nie dość subtelnego, a więc pośledniejszego habitusu. Ukłucie 
zażenowania, które wówczas się pojawia (ktoś, kto przed chwilą od-
powiedział w myśli „białe” lub „francuskie” i przeczytał kolejne zda-
nie, ma szansę doświadczać czegoś takiego dokładnie w tym mo-
mencie)70 jest zdaniem Bourdieu lepszym gwarantem reprodukcji 
społecznego status quo niż jakikolwiek otwarcie polityczny dekret.

Oczywiście fakt, że będąc postawionym w obliczu decyzji: 
„Błękitny czy granatowy?” albo: „Czekolada mleczna czy gorzka?”, 
ktoś wybiera mleczną czekoladę w błękitnym opakowaniu zamiast 
gorzkiej w granatowym, świadczy co najwyżej o tym, że on i jego ro-
dzice dysponowali mniejszą ilością czasu pozwalającego na naukę 
wstydu, który stanowi emocjonalny rdzeń tego, co zwykliśmy ko-
jarzyć z wysokim smakiem lub kulturą osobistą. Tyle że zażenowa-
nie wykonuje swoją pracę nawet wówczas, gdy zdajemy sobie sprawę 
z jego źródła. Przemoc symboliczna zapisuje się w ciele – co tłuma-
czy, dlaczego człowiek odważnie występujący przeciwko władzy es-

69 Ibidem, s. 2.
70 Chyba że ktoś od początku miał tu na myśli, odpowiednio, „Gewürztraminer” 

i cru superiere, albo w inny jeszcze sposób był w stanie zdemaskować autora 
tego epizodu gry jako przyciężkiego i zbyt często zadowalającego się piwem 
ignoranta.



278 ROZDZIAŁ 4 

tablishmentu może dokładnie w tym samym czasie robić wszystko, 
aby pokazać, że potrafi wypaść dobrze na pogardzanych przez siebie 
salonach (za co wkrótce zostanie oskarżony o zdradę przez swoich 
współtowarzyszy). Właśnie z tego powodu kultura, w tym jej zna-
czeniu, które pojawia się na szyldzie dbającego o jej rozwój mini-
sterstwa, stanowi obecnie tak mocny punkt w repertuarze klasowej 
dominacji. I dlatego tak ważnym elementem jakiejkolwiek znaczą-
cej zmiany politycznej jest dziś graniczące z cudem (ludzi, którzy 
potrafili doprowadzić do zmiany swojego pierwotnego habitusu, 
Bourdieu nazywał po prostu geniuszami) wyzbycie się własnego po-
czucia smaku. Trudność takiej metamorfozy bierze się stąd, że ludz-
ki smak, o czym pisał w słynnym wierszu Zbigniew Herbert (a wie-
le lat przed nim Kant, krytykując ludzką „władzę sądzenia”), skupia 
w sobie tożsamość i moralność, poczucie własnego ja i tego, co słusz-
ne, „włókna duszy i chrząstki sumienia”. Słowem: prawdziwa zmia-
na polityczna wiąże się ze zgodą na utratę samego siebie, tego zaś nie 
da się zrobić inaczej, niż stając się przez chwilę złym i brudnym, po-
wierzając naszą wolę gorącemu rytmowi ciała czy też, o czym powie-
my w następnym rozdziale przy okazji Žižka, godząc się na okresowe 
wyciszenie głosu własnego sumienia.

Ten problem doskonale opisuje Orwell w Drodze na molo 
w Wigan z 1937 roku, reporterskim sprawozdaniu z życia klasy ro-
botniczej w północnej Anglii. W kontakcie z robotnikami i ich wa-
runkami życia Orwell nieustannie odczuwa mieszaninę współczucia 
i obrzydzenia. Pozytywne nastawienie wobec robotników, wyni-
kające z teoretycznej analizy ich położenia, walczy w nim o lepsze 
z najzwyklejszym cielesnym wstrętem, który budzą w nim „zawsze 
jednakowo ohydne posiłki”, chleb, który „zawsze znaczyły odciski 
brudnych paluchów”, wydzielany mu przez gospodarza „kromka po 
kromce”, z których „każdą mocno naciskał usmolonym kciukiem”, 
a także inne maniery przyjmujących go u siebie gospodarzy: „Pani 
Brooker […] miała zwyczaj nieustannego wycierania ust w okrywa-
jący ją pled. Pod koniec mojego pobytu używała do tego celu skraw-
ków gazet, toteż rankiem na podłodze walało się mnóstwo pomię-
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tych lepkich kulek, które leżały potem godzinami”71. I fragment pod 
tym względem „kliniczny”, gdzie po dokonanym, jak się wydaje, na 
gorąco opisie, następuje próba teoretycznej i utrzymanej w zupełnie 
innej tonacji egzegezy: 

Najgorszą cechą takich osób jak państwo Broker jest to, że nieustan-
nie powtarzają w kółko to samo. Ma się wtedy wrażenie, że nie są to 
ludzie, tylko jakieś upiory, recytujące nieprzerwanie jałowe i bezsen-
sowne kwestie. W końcu żałosne utyskiwanie pani Broker – powtarza-
ła zawsze to samo i zawsze kończyła swój monolog drżącym i jękliwym 
zdaniem: – W ciężkich, oj, ciężkich czasach żyje człek, co nie? – za-
częło budzić we mnie jeszcze większą odrazę niż jej wycieranie sobie 
ust skrawkami gazet. Nie ma jednak sensu konstatować, że tacy ludzie 
jak oni są odrażający, a potem w mig o nich zapomnieć. Są ich prze-
cież dziesiątki i setki tysięcy, a stanowią jeden z charakterystycznych 
produktów ubocznych współczesnego świata. Takich jak oni nie moż-
na lekceważyć, jeśli akceptuje się cywilizację, która ich stworzyła. Ich 
istnienie jest bowiem efektem tego, co nam przyniósł w wianie indu-
strializm […]. Jest poniekąd naszym obowiązkiem nieustannie oglądać 
i wąchać takie miejsca po to, żeby nie zapomnieć o ich istnieniu – choć 
[tu szczypta klasycznej brytyjskiej autoironii – B. K.] zarazem lepiej nie 
przebywać w nich zbyt długo72.

Iluzje postmodernizmu

Także historia postmodernizmu, co nie powinno już w tym momen-
cie stanowić zaskoczenia, toczy się według Eagletona pod znakiem 
zderzenia ideologicznej hubris woli panowania i łagodnego opo-
ru cielesności. Brytyjski filozof zgadza się oczywiście z interpreta-
cją Andersona, Harveya i Jamesona, że ponowoczesność to nic in-
nego jak kolejny rozdział kapitalizmu, osiągającego właśnie, zgodnie 
z przewidywaniami Marksa, swą globalną i czystą postać. „Pojęcie 
»post-«, jeśli ma w ogóle jakiekolwiek znaczenie, oznacza, że sprawy 

71 G. Orwell, Droga na molo w Wigan, przeł. B. Zborski, Warszawa 2005, s. 41–42.
72 Ibidem, s. 43–44.
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toczą się jak zawsze, tyle że b a r d z i e j”73. Zarazem jednak – jak 
słusznie zauważa James Smith w poświęconej Eagletonowi mono-
grafii – nie przyjmuje on jakby do wiadomości sedna marksistow-
skiego pisarstwa na temat ponowoczesności. Wywodząc kulturę 
postmodernizmu z przemian w kapitalistycznym sposobie produk-
cji, z konieczności traktuje się ją poważnie, jako fenomen wykra-
czający daleko poza indywidualną wrażliwość postmodernistycz-
nych twórców. W takim charakterze pojawia się ona u Jamesona czy 
Harveya. Tymczasem Eagleton na ogół mówi o całej sprawie na tyle 
lekko, że można odnieść wrażenie, jakby sądził, że właściwy post-
modernizmowi sposób myślenia stanowi prywatną aberrację gru-
py lubujących się w intelektualnym mętniactwie pięknoduchów: 
„Postmodernizm reaguje alergicznie na ideę pewności”74; „Jak się 
należy spodziewać, ci podważający wartość nauki postmoderniści 
nie przejdą operacji chirurgicznej, gdy współpracy odmówi ich ser-
ce, ani nie zrobią niczego równie szalonego jak postawienie stopy na 
pokładzie samolotu”75 itd.

Ta pozornie nieznaczna, bo ograniczająca się do kwestii sty-
lu, różnica ma poważne reperkusje przede wszystkim dla sposo-
bu, w jaki Eagleton poszukuje szans na wyjście z ponowoczesności. 
W zakresie opisującej ją teorii podąża on jednak znajomym tropem. 
Tak jak u Nietzschego, nie przez przypadek uznawanego za ojca-za-
łożyciela postmodernizmu, pozorna nowość tego, co stało się znane 
jako myśl postmodernistyczna, wynika zdaniem brytyjskiego autora 
z oskrzydlającego manewru, za pomocą którego od dawna istniejące 
fakty zaczęto nam nagle sprzedawać w cenie rzekomo wywrotowych 
wartości. Do lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku kapitalizm 
opierał się bowiem na anarchicznej praxis w dziedzinie środków 
produkcji, sprawiającej, że wszystko, co stałe (stanowe i zakrzepłe), 
rozpływało się natychmiast w powietrzu, oraz stabilnym fundamen-
cie tradycyjnych wartości. Eagleton ironizuje, że klasyczny kapitali-
sta to człowiek, który przekonuje o konieczności prywatyzacji radia, 

73 T. Eagleton, The Ideology of the Aesthetic, s. 381.
74 Idem, Rozum, wiara i rewolucja, s. 145. 
75 Ibidem, s. 88 (przekład zmodyfikowany).
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a zarazem przerażają go pozbawione rymu wiersze76. Tak oczywiste 
filisterstwo i hipokryzja bulwersowały przyszłych postmodernistów. 
Któregoś razu podkradli więc po cichu odrobinę anarchicznej prak-
tyki kapitalizmu, przepisali ją na język filozofii i z tak spreparowa-
ną bronią tryumfalnie zwrócili się przeciwko duchowym fundamen-
tom systemu. Stąd bierze się zresztą konstytutywna dwuznaczność 
postmodernizmu: istnienie w jego obrębie niezależnych nurtów ul-
tra- i citra-, jak chce Anderson, czy też ich wymieszanie w obrębie 
każdego kulturowego tekstu, o czym stara się przekonać Jameson. 
W rzeczywistości są to jednak dwie strony tego samego: postmo-
dernizm może być kulturowo radykalny i ikonoklastyczny wyłącz-
nie dlatego, że wchodzi w sojusz z reakcyjnym i populistycznym 
rynkiem.

Gwoli prawdy, twierdzi Eagleton, wszystko to przyniosło pew-
ne pozytywne skutki. Rozbijając bezpieczne centrum burżuazyjnej 
kultury, postmodernizm dowartościował obszary i grupy społeczne 
pozostające wcześniej na marginesie. Do głównego obiegu kultury 
weszły takie tematy, jak seksualność, pragnienie, nieświadomość, gen-
der, rasa czy etniczność. Dzięki postmodernizmowi, pisze Eagleton 
we właściwym sobie stylu, „nie można już tak łatwo utrzymywać, że 
w sztuce etnicznej nie ma nic poza tłuczeniem w bębny z beczek czy 
przykładaniem do siebie kilku kości”77. Postmodernizm nie zacho-
wał jednak w swych poczynaniach umiaru. Według Eagletona całą 
myśl postmodernistyczną cechuje absurdalny „wszystko-lub-ni-
cyzm”, upodobanie do histerycznych uogólnień i pośpiesznych syn-
tez, które wywołują wrażenie, jakby prawda mogła zamieszkiwać tyl-
ko w skrajnościach, zaś wszystko, co normalne i powszechne było 
z konieczności „opresywne” i „faszystowskie” (przymiotnik służący 
Barthes’owi, jak wspominaliśmy, do opisu natury – każdego! – języ-
ka, i z którego słusznie dworował sobie Leszek Kołakowski w Moich 
słusznych poglądach na wszystko). Przekonanie, że należy dowarto-
ściować opłotki systemu, przekształciło się zatem w dogmat mówią-
cy, że „dominujące jest ipso facto demoniczne, a marginalne cenne 

76 Zob. T. Eagleton, Iluzje postmodernizmu, s. 182.
77 Idem, After Theory, s. 13.
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per se”78. Nie tyle więc: dopiszmy notatki na marginesach filozofii, 
ale: wszystko, co w filozofii istotne, znajduje się na marginesach.

To „uwartościowienie” marginesów czy też cechująca postmo-
dernizm „ortodoksyjna heterodoksja”79 lub „holofobia”80 nie stanowi 
jednak zdaniem Eagletona efektu świadomego wyboru, lecz racjo-
nalizację politycznej porażki. Widzieliśmy w pierwszym rozdzia-
le, że Perry’ego Andersona, który raz po raz doświadczał na własnej 
skórze upadków kolejnych „bastionów antyimperializmu”, spod to-
pora postmodernizmu wybawił jego „bezkompromisowy realizm”. 
Większość mających za sobą podobne doświadczenia lewicowców, 
wybrała jednak łatwiejsze rozwiązanie. Widząc, że jakakolwiek ca-
łościowa polityka społeczna nie jest obecnie możliwa, uznali oni 
po prostu, że całość nie istnieje – a jeśli mogłaby zaistnieć, to wy-
łącznie w formie t o t a l n e j opresji. „Wyobrazić sobie inny system, 
to przedłużyć nasz udział w systemie obecnym” – cytuje Eagleton 
Foucaulta81. Nie ma więc nic całościowego, nic powszechnego, żad-
nej natury, żadnej wielkiej narracji. Wszystko to tylko minikonwen-
cje, efekt socjalizacji w warunkach tej a nie innej kultury. Tyle że dla 
potrzeb dzisiejszej lewicy takie stanowisko jest niemal bezużyteczne. 
Owszem, pozwala zasiać wątpliwość w głowach tych, którzy wiedzą 
aż nadto dobrze, kim (inni) byli, są i będą. Z drugiej strony, system 
jest całością, operuje na skalę globalną, więc należałoby sobie życzyć 
narzędzi, które pozwolą stawić mu czoło na odpowiednio ogólnym 
pułapie. Łatwiej obalić system, wykazując jego sprzeczność z naturą 
ludzką niż z tym, „jak się to u nas robi”82. Pal zresztą sześć obalenie 
całego systemu! Bez jakiejś koncepcji natury ludzkiej trudno wal-
czyć z jakąkolwiek istotną formą opresji. To problem, z którym nie-
jednokrotnie musiały zmierzyć się feministki. Postmodernizm dał 
im do ręki pewne argumenty, choćby ten, że „cała ta kobieca natura” 
stanowi ledwie społeczną konstrukcję, za sprawą której mężczyźni 
mogą od wieków bezkarnie, bo za ich biernym przyzwoleniem, uci-

78 Idem, Marxism without Marxism, s. 86.
79 Zob. idem, Iluzje postmodernizmu, s. 43.
80 Zob. ibidem, s. 20.
81 T. Eagleton, The Ideology of the Aesthetic, s. 386.
82 Zob. idem, Iluzje postmodernizmu, s. 121–122 oraz s. 145.
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skać kobiety. Z drugiej strony, „konieczny i właściwy uniwersalizm 
stwierdzenia, że ucisk kobiet pod jakąkolwiek postacią jest moralnie 
zły, i że żadne odwołanie się do kulturowej tradycji nie może służyć 
obronie takiego zachowania, wchodzi w otwarty konflikt z kulturo-
wym relatywizmem, który nie chce się wydawać »etnocentryczny« 
w swoich poglądach”83. Jedyne sensowne rozwiązanie stanowi za-
tem powrót do natury ludzkiej, wypracowanie nowej, zadowalającej, 
a przede wszystkim możliwej do zaakceptowania przez wszystkich 
koncepcji uniwersalności. Mówiąc językiem Alaina Badiou, trze-
ba zastąpić „abstrakcyjną uniwersalność kapitału” uniwersalnością 
prawdziwą, mającą określoną substancję. Póki co żyjemy bowiem 
„w świecie, w którym polityczna prawica działa globalnie, a postmo-
dernistyczna lewica myśli lokalnie”84.

Etyka socjalizmu
 

Czy nową uniwersalność można w warunkach późnego kapitalizmu 
ustanowić przy pomocy politycznych środków? Eagleton twierdzi, 
że nie. Chyba że będziemy rozumieć politykę jak Arystoteles, i w je-
dyny słuszny zdaniem brytyjskiego filozofa sposób, jako dziedzinę 
ludzkiego życia, której część stanowi również etyka. „Istnieje nauka 
badająca najwyższe ludzkie dobro, informuje Arystoteles czytelnika 
na początku Etyki nikomachejskiej, dodając nieco nieoczekiwanie, że 
nazywa się ona polityką”85. Etyka i polityka stanowią różne punk-
ty widzenia na to samo zagadnienie, jakim jest dobre ludzkie życie. 
Szczęście może pojawić się wyłącznie dzięki odpowiedniemu dobra-
niu ich proporcji.

Takie stanowisko zwraca Eagletona zarówno przeciwko libera-
lizmowi, jak i ortodoksyjnym odmianom marksizmu. Ten pierw-
szy uznaje bowiem, że istnieje coś takiego jak autentyczne ludz-
kie wnętrze, które w każdych okolicznościach pozostaje nietknięte 

83 Idem, The Ideology of the Aesthetic, s. 385.
84 Idem, After Theory, s. 72.
85 Idem, Trouble with Strangers, s. 304.
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i zmierza najkrótszą drogą do samoekspresji. Dla liberalizmu (przy-
najmniej w jego dzisiejszej, skojarzonej z rynkiem i nieco zwulgary-
zowanej wersji, choć sam Eagleton nigdzie takiego rozróżnienia nie 
przeprowadza) tajemnica dobrego życia polega więc na zapewnie-
niu każdemu z nas przestrzeni wolnej od ingerencji ze strony pra-
gnących uznania nie mniej niż my innych. Szczęście można osią-
gnąć, nie uzyskując nigdy realnego wpływu na kształt środowiska 
społecznego, w którym toczy się nasze życie, a więc nie podejmując 
nigdy działań o charakterze politycznym. „To prawda, nasze życie od 
dawna nie wygląda tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, ale przecież nikt 
nie zabrania nam czytać wyłącznie takich książek, które uznajemy 
za wartościowe itd. Kto chce czegoś więcej, po prostu nie przekro-
czył nigdy etapu niemowlęcego narcyzmu i najwyraźniej wciąż fan-
tazjuje o czasach, gdy jego płacz przekładał się na uprawiany przez 
wszystkich wokół zestaw karkołomnych ćwiczeń gimnastycznych” – 
tak wygląda dosyć częsta linia obrony dzisiejszych adwokatów libe-
ralizmu. Z czego, na mocy żelaznego prawa racjonalizacji, wkrótce 
wykształca się teza odważniejsza: dobre życie można osiągnąć nie 
tylko w pojedynkę, bez mieszania się w politykę, ale trzymanie po-
lityki na dystans stanowi jego podstawowy warunek. Marksizm dla 
odmiany, zwłaszcza w swych bardziej leninowskich czy też może sta-
linowskich wariantach, przejawia ciągoty do skrajności przeciwnej. 
Polityka może obejść się bez etyki. Dobre życie pojawi się w chwili 
przeforsowania odpowiednich społecznych i gospodarczych reform. 
Poczciwość mogłaby nam w tym zadaniu wyłącznie zaszkodzić. Za 
sprawą moralności pozostajemy bowiem uwięzieni w okowach do-
minującej ideologii. Nasze najbardziej własne intuicje, w tym szcze-
gólny idiom, którym posługujemy się, aby odróżnić dobro od zła, 
został nam zaszczepiony przez system, wykorzystujący ludzką po-
trzebę uznania, szczęścia i dobra do potęgowania własnej wydajności.

Błąd liberalizmu, który stanowi problem do rozwiązania na dziś 
(możliwość polityki sięgającej fundamentów ludzkiej osobowości 
została bowiem skutecznie wyeliminowana), wynika więc przede 
wszystkim z przekonania, że wnętrze człowieka jest samotną i nie-
możliwą do sforsowania twierdzą. Tymczasem, by powtórzyć tę myśl 
raz jeszcze, w ponowoczesności, a właściwie jeszcze wcześniej, bo 
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zdaniem Eagletona od czasu narodzin burżuazyjnego społeczeń-
stwa, władza nie polega już przede wszystkim na stosowaniu apara-
tu przymusu znanego z feudalnego absolutyzmu, ale na uwodzeniu 
przy pomocy miękkich, kulturowych, odwołujących się do naszych 
emocji i poczucia smaku środków. „Liberalny humanizm lubi wy-
obrażać sobie wewnętrzną przestrzeń w obrębie ludzkiego pod-
miotu, gdzie jest on w najbardziej istotnym sensie wolny […]. Zła 
wiadomość dla liberalnego humanisty jest taka, że ta »wewnętrz-
na przestrzeń« jest miejscem, w którym w rzeczywistości jesteśmy 
wolni w najmniejszym stopniu”86. Liberałowie, krótko mówiąc, nie 
nauczyli się socjologii. Zaś zapominając o tym, że ludzki podmiot 
jest społecznie konstruowany, powołali oni do życia ustrój skrojo-
ny w sam raz na miarę zbuntowanych nastolatków. Tracąc twórczy 
wpływ na to, co nas kształtuje, zmuszeni byliśmy ostatecznie uznać, 
że naprawdę ważne jest nie to, co wybieramy, lecz fakt, że to my, a ra-
czej każdy z nas, dokonuje wyboru.

Wycofanie etyki ze sfery publicznej w połączeniu z estetyzacją 
władzy doprowadziło zatem do sytuacji, gdy „można być głęboko 
nieszczęśliwym, nie wiedząc o tym […]. Czym jest bowiem szczę-
ście? Jeśli oznacza ono proste zadowolenie, istoty ludzkie przypusz-
czalnie mogą być szczęśliwe, leżąc czternaście godzin dziennie przed 
telewizorem i przeżuwając ze szklistym wzrokiem ogromne garście 
potencjalnie śmiercionośnych substancji. Ciężko uniknąć podej-
rzenia, że w dobrym ludzkim życiu chodzić może o trochę więcej”87. 
Tę samą myśl Eagleton ilustruje również przy pomocy anegdoty 
o doskonałym, a przy okazji słynącym z hulaszczego trybu życia an-
gielskim piłkarzu George’u Beście. Oto Best leży na łóżku w pięcio-
gwiazdkowym hotelu, na srebrnej tacy podano mu kawior z szam-
panem, a przy jego boku pięknie wygląda była miss świata. Do 
pokoju wchodzi boy hotelowy i kręcąc z niedowierzaniem głową, 
pyta: „George, kiedy to wszystko poszło w złą stronę?”. Sam Best opo-
wiadał tę historię, aby podkreślić naiwność pracownika hotelu, który 
domagał się od niego ciągle futbolowych wyczynów, podczas gdy on 

86 Idem, The Significance of Theory, s. 36.
87 Ibidem.
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i bez tego miał przecież wszystko. Eagleton twierdzi jednak, jak na 
klasycznego moralistę przystało, że boy miał rację. Best „z pewno-
ścią spędzał przyjemnie czas […], ale nie r o z k w i t a ł”88. Problem 
liberalnej etyki został tu postawiony niezwykle wyraźnie. Nie wy-
starczy czuć się znakomicie. Dobre życie to takie, w którym człowiek 
nie boi się podążyć za swoim najbardziej wewnętrznym i często bar-
dzo kruchym głosem. By znaleźć w sobie potrzebną do tego odwa-
gę, konieczne jest zaś pośrednictwo wspólnoty oraz polityki, pozwa-
lającej kontrolować warunki, w jakich toczy się nasze wspólne życie. 
W przeciwnym razie łatwo może dojść do sytuacji, gdy to, co nazy-
wamy sukcesem – i wynikające zeń psychologiczne i społeczne na-
grody – służy do zamaskowania głębszego kłamstwa, którego nale-
żało dokonać, aby ów cel osiągnąć. Zdecydowanie zbyt wielu ludzi 
osiąga dziś sukces ze strachu.

Problem ten podejmowała wielokrotnie myśl feministyczna. 
W eseju Postmodernizm i feminizm z 1989 roku Sabina Lovibond pisze: 

Jeszcze nie tak dawno byłoby rzeczą uznawaną przez wszystkich za 
oczywistą, że jeśli, na przykład, zdaję sobie sprawę, że kupowanie no-
wych ubrań pomaga mi oddalić od siebie nudę lub smutek, nie stano-
wi to argumentu za zakupami, ale punkt wyjścia refleksji dotyczącej 
moich niezaspokojonych w inny sposób potrzeb. Fakt, że nie jest to już 
w feminizmie stanowisko powszechne, wydaje się zmianą, która świad-
czy nie tyle o postępie wiedzy czy ludzkiej wrażliwości, ale o uciekaniu 
się przez feminizm do kompensacji bezsilnych – czy też może kompen-
sacji tych, którzy mają więcej siły nabywczej niż władzy pozwalającej 
wywierać wpływ na kształt ich codzienności89.

Zdaniem Lovibond to postmodernizm dał feminizmowi do ręki ar-
gumenty pozwalające postrzegać uprawiane bez poczucia winy za-
kupy jako akt wywrotowej polityki. Krótko mówiąc, kupno nowych 
ubrań (samochodu, elektronicznych gadżetów – zgodnie z mę-
skim stereotypem tego scenariusza) może być źródłem niewątpliwej 

88 Ibidem, s. 114.
89 S. Lovibond, Feminism and Postmodernism, w: T. Docherty (ed.), Postmoder-

nism. A Reader, New York 1987, s. 409.
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przyjemności. Co nie zmienia faktu, że warunkiem jej możliwości 
jest często frustracja wynikająca z uprzedniego zablokowania na-
prawdę istotnych dróg samorealizacji. W rezultacie: kupuję przed-
mioty, których nie chcę i nie potrzebuję, za pieniądze, których nie 
posiadam, aby zaimponować ludziom, dla których nie mam szacun-
ku. Korekta tej godnej pożałowania sytuacji byłaby możliwa wyłącz-
nie przy użyciu politycznych środków. Błędna jest bowiem sama lo-
gika „społecznej dystrybucji nagród”. Świat nagradza mnie za to, co 
wymaga ode mnie kłamstwa, ale przecież nagradza! Tym sposobem 
człowiek może bez większego trudu wieść życie przyjemne i satys-
fakcjonujące, po cichu przekonując samego siebie, że jeszcze tylko 
kilka wyrzeczeń, kompromisów, rat za samochód, tytułów nauko-
wych i wydatków na edukację dzieci, i wreszcie przyjdzie odpowied-
ni moment, aby zacząć robić coś naprawdę ważnego, coś „dla siebie”, 
a wówczas wszyscy zobaczą, jacy przez cały ten czas byliśmy po kry-
jomu wrażliwi.

Ten przykład pokazuje coś jeszcze. Polityka, zgodnie z tym, co na 
przekór liberalizmowi głosi marksizm, stanowi nieodzowny funda-
ment etyki. Z drugiej strony, wbrew marksizmowi, i zgodnie z tym, 
co często powtarza za Arystotelesem Eagleton, droga do polityki 
wiedzie (zwłaszcza w naszych czasach) przez postulaty o charakte-
rze etycznym. Prawdziwa polityka nie stanie się możliwa czy choćby 
potrzebna, dopóki nie wejdziemy w posiadanie środków pozwalają-
cych „udowodnić pomyłkę tym, którzy upierają się, że wszystko jest 
dobrze, o ile tylko świetnie się czujemy”90. Ograniczając się do argu-
mentów o stricte politycznej proweniencji, nie da się nikogo przeko-
nać, że odczuwana przez tę osobę przyjemność jest niewłaściwa. Ten 
problem szczególnie ostro postawił swego czasu Baudrillard, kryty-
kując Marksowski podział na wartość użytkową i wymienną: 

[…] z perspektywy zadowolenia konsumenta nie istnieje żadna taka 
podstawa, na której można by określić, co jest „sztuczne”, a co nie. 
Przyjemności uzyskanej dzięki telewizji czy też dzięki posiadaniu dru-
giego domu doświadcza się jako „rzeczywistej” wolności. Nikt nie 

90 J. Eagleton, The Significance of Theory, s. 131.
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doświadcza tego jako alienacji. Tylko intelektualista może opisywać to 
w ten sposób na podstawie moralizującego idealizmu, który w najlep-
szym razie demaskuje go jako wyalienowanego moralistę91. 

Podobną niespójność dostrzega w Lukácsowskiej analizie reifikacji 
wspomniany w poprzednim rozdziale Axel Honneth. Opis reifikacji, 
który ma być w założeniu Lukácsa naukowy (tak jak naukowy, albo 
żaden, miał być socjalizm), w rzeczywistości czerpie swą siłę z intu-
icji natury etycznej: 

Wycofany, neutralnie analityczny sposób zachowania, który Lukács 
próbuje skonceptualizować jako „reifikację”, musi tworzyć zespół zwy-
czajów i postaw, które odbiegają od bardziej autentycznej lub lepszej 
formy społecznej praxis. Postawienie tej kwestii w taki sposób poka-
zuje jasno, że koncepcja reifikacji Lukácsa nie jest żadną miarą wolna 
od normatywnych implikacji. Mimo że nie mamy do czynienia z pro-
stym pogwałceniem zasad moralnych, w rzeczy samej stajemy w obli-
czu znacznie trudniejszego zadania polegającego na tym, aby wykazać 
istnienie „prawdziwej” lub „autentycznej” praxis, na tle i w przeciwień-
stwie do jej formy zniekształconej i zwyrodniałej92.

Zauważmy na marginesie, że słowa „autentyczny” i „wrażliwy” poja-
wiają się obecnie bardzo często, gdy ktoś próbuje dokonać moralnej 
oceny pewnej postawy lub zachowania, pozostając zarazem w zgo-
dzie z wyznawanym przez siebie – czy to liberalno-politycznym, 
czy racjonalistyczno-naukowym – światopoglądem, który zabrania 
udzielać wsparcia określonej wizji indywidualnego lub zbiorowe-
go życia. Zdania: „Bądź autentyczny” oraz: „Rozwijaj w sobie wraż-
liwość” mają posmak przykazań etycznych, ale w rzeczywistości są 
pozbawione jakiejkolwiek pozytywnej treści. Autentyzm i wrażli-
wość to naukowo-liberalne substytuty cnót etycznych czy też, para-
frazując Marksa, moralny aromat naszego amoralnego świata. Tak 
więc Marks i marksizm, choć w swej krytyce kapitalizmu próbują 

91 Cyt. za: A. Szahaj, Jean Baudrillard – między rozpaczą a ironią, „Kultura Współ-
czesna” 1994, nr 1(3), s. 21.

92 A. Honneth, Reification: A New Look at an Old Idea (The Berkeley Tanner Lec-
tures), Oxford–New York 2008, s. 26.
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odwoływać się wyłącznie do racjonalnej argumentacji, w rzeczywi-
stości czerpią swój krytyczny elan z zasobów na wskroś etycznych. 
Zdaniem Eagletona nie ma tu zresztą żadnej sprzeczności, ponieważ 
„Marks był klasycznym moralistą, który zdawał się nie zauważyć 
faktu, że nim jest”93. Taką interpretację jego poglądów lewica powin-
na zaś wziąć pod uwagę zwłaszcza dziś, gdy samo uznanie potrzeby 
polityki, jako aktywności zmierzającej do uzyskania realnego wpły-
wu na kształt społecznego świata, wymaga zerwania z samym sobą, 
dostrzeżenia fałszu w odczuwanej przez nas przyjemności: „najtrud-
niejszą formą emancypacji jest zawsze kwestia wyzwolenia siebie od 
siebie samego”94. Między etyką a polityką nie ma żadnego pęknięcia, 
jedno płynnie przechodzi w drugie („Polityka nie jest tylko instru-
mentem służącym tworzeniu warunków dla osobistego dobro-bytu, 
ale jego istotnym przykładem”)95. Dokładnie z tego powodu brytyj-
ski filozof może pisać, że „radykalna polityka to reedukacja naszych 
pragnień”96.

Taki stosunek do etyki (i, prawem marksistowskiej ekstensji, 
religii) zdecydowanie odróżnia Eagletona od reszty późnolewico-
wych teoretyków (z wyjątkiem Žižka, o czym w następnym rozdzia-
le). Anderson z trudem zająknie się na te tematy. Harveya interesuje 
Marks jako autor Kapitału, a nie Rękopisów filozoficzno-ekonomicz-
nych. Z kolei Jameson, chyba najważniejszy w tym miejscu przeciw-
nik angielskiego filozofa, regularnie wygłaszał w swojej twórczości 
tyrady przeciwko moralności i religii, odczytywanymi przez niego 
zgodnie z tradycyjną wykładnią Marksa. Jedno i drugie stanowi ide-
ologię klasy panującej, którą narzuca ona całej reszcie, aby uniknąć 
niewygodnych pytań w sferze polityki. Eagleton daleki jest oczywiście 
od całkowitego negowania takiego punktu widzenia. Odwoływanie 
się do moralności, tak jak i psychologii, często faktycznie stanowi 
próbę uniknięcia dyskusji o charakterze politycznym. Eagleton iro-
nizuje w swoim stylu: „Protestujący nie mają racji, ale zbyt opiekuń-
czych rodziców. Kobiety, które protestują przeciwko pociskom typu 

93 T. Eagleton, After Theory, s. 143.
94 Idem, The Significance of Theory, s. 36.
95 Idem, Iluzje postmodernizmu, s. 120.
96 Idem, After Theory, s. 129.
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Cruise, po prostu trawi zazdrość o penisa”97. Podobnie w amerykań-
skiej „wojnie z terrorem”, ilekroć słyszymy słowo „zły”, powinniśmy 
czuć się zaalarmowani, ponieważ ktoś przypuszczalnie chce właśnie 
odwrócić naszą uwagę od stanowiących istotę sprawy zagadnień po-
litycznych. Przykłady tego typu taniego moralizowania można zna-
leźć w każdym wydaniu codziennej gazety.

Z drugiej strony, twierdzi Eagleton, zarówno Jameson, jak i wie-
lu innych marksistowskich myślicieli, nie potrafi zachować w swojej 
krytyce moralności umiaru. 

Podmiotowość, moralność, życie osobiste lub społeczne – pisze Eagle-
ton – to u Jamesona punkty newralgiczne, miejsca, gdzie temperatura 
emocjonalna jego prozy w jednej chwili rośnie, i jako takie, jak się moż-
na domyślać, są one symptomami czegoś, czego należy za wszelką cenę 
uniknąć. Niewątpliwie stanowi to jeden z powodów jego słabości do 
niektórych bezosobowych produktów postmodernizmu, mimo wyzna-
wanego przez siebie poglądu, że taka kultura przedstawia późny pro-
dukt systemu politycznego, któremu sam się sprzeciwia98.

Ten krytyczny brak umiaru dobrze obrazuje metoda uprawianej przez 
Jamesona kulturowej krytyki. Zwraca on uwagę przede wszystkim, 
o czym pisałem obszernie w poprzednim rozdziale, na „treść for-
my” (trzeci horyzont analizy). To, co autor mówi, jest mniej ważne 
od tego, jakie wykorzystuje do tego celu środki. Lub jeszcze inaczej: 
tekst kulturowy nie tylko mówi t a k ż e  (to stanowisko Eagletona), 
ale p r z e d e  w s z y s t k i m  wówczas, gdy nie stara się powiedzieć 
nic szczególnego. Dopiero na najbardziej ogólnym poziomie sposo-
bu produkcji ujawnia się jego prawdziwe znaczenie. „Jak większość 
marksistowskich historycystów, wyobraża on [Jameson] sobie, że 
sprowadzenie stałych cech ludzkiej kondycji, takich jak choroba czy 
śmiertelność, do ich historycznego kontekstu jest zawsze czynno-
ścią najbardziej odkrywczą. Ale dlaczego miałoby to być prawdą?”99 
Ten radykalny historycyzm, jak słusznie zauważa Eagleton, często 

97 Ibidem, s. 142.
98 T. Eagleton, Jameson and Form, s. 133.
99 Ibidem, s. 134.
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powoduje brak dostatecznej wrażliwości na faktycznie głoszone 
przez dany tekst poglądy. Na przykład w esejach o Tomaszu Mannie, 
zamieszczonych w The Modernist Papers z 2007 roku, Jameson prze-
prowadza szczegółowe i „wspaniale nowatorskie analizy ironii, ale-
gorii, mimesis, polifonii, kategorii gatunku, struktury narracyjnej 
i tym podobnych”, ale zarazem mówi „bardzo niewiele o tym, co 
przeciętny czytelnik, a nawet przeciętny lewicowy czytelnik, z pew-
nością wyniesie z Czarodziejskiej góry czy Doktora Faustusa”. „Co 
się stało – pyta Eagleton retorycznie – z motywami choroby, cier-
pienia, miłości, zła, nieracjonalności, humanizmu, Erosa, śmiertel-
ności, barbarzyństwa, poświęcenia?”100 Na tym bardziej przyziem-
nym poziomie Jamesonowi zdarzają się zresztą charakterystyczne 
błędy. Pisząc o Czarodziejskiej górze w The Modernist Papers, cha-
rakteryzuje on na przykład Kławdię Chauchat jako Polkę101 – błąd, 
który zdradza pewną dezynwolturę, z jaką podchodzi on do wyra-
żonej explicite treści analizowanych przez siebie dzieł (jest to ude-
rzające, zwłaszcza biorąc pod uwagę chirurgiczną drobiazgowość 
dokonywanych przez Jamesona opisów „zawartości formy”). To wła-
śnie tego rodzaju wyniosłość, obojętność na człowieka, krytykował 
Edward Thompson w książce The Poverty of Theory, nazywając wy-
wodzące się od Althussera nurty marksizmu „stalinizmem na pozio-
mie teorii”102 i zalecając lewicy odwrót od makrostruktur i żelaznych 
praw historii na rzecz utopizmu i moralizmu, obecnych choćby w pi-
sarstwie Williama Morrisa. To, o czym ludzie myślą przed zaśnię-
ciem, może mieć na świat większy wpływ, niż najbardziej nawet do-
pracowany plan polityczny.

Ponadto Jameson milcząco zakłada, że historycystyczna reduk-
cja jest zawsze aktem radykalnym i prowadzącym do wyzwolenia. To 
pierwsze dałoby się jeszcze od biedy obronić, to drugie z pewnością 
nie. Już Pascal pisał, że cała prawomocność społecznego porządku 
wynika z tradycji: „Sztuka mącenia, burzenia państw polega na pod-
kopywaniu ustalonych zwyczajów przez zgłębienie ich aż do źródła 

100 Ibidem, s. 133.
101 F. Jameson, The Modernist Papers, London–New York 2007, s. 74.
102 E. P. Thompson, The Poverty of Theory and Other Essays, London 1980, s. 376.
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dla wykazania ich braku powagi i słuszności […]. To pewna droga, 
aby wszystko zniweczyć; nic nie okaże się sprawiedliwe na tej wa-
dze”103. Tego, że genealogiczna dekonstrukcja ma moc rozpuszczania 
trwałych form można być zatem pewnym. Tylko czy wynika stąd, 
że warto oddawać się jej w każdych okolicznościach i w odniesie-
niu do wszystkich świętości? W przeszłości, przypomina Eagleton, 
„od Burke’a do Oakeshotta, znaczna część historycyzmu pod wzglę-
dem politycznym sytuowała się na prawicy. To lewicowi adwersarze 
tych ideologów na ogół odwoływali się do uniwersalnych wartości, 
przeciwstawiając je tym stanowiącym wytwór ewolucji”104. Innymi 
słowy, to lewica często stawała w obronie „złudzenia” uniwersali-
zmu i przeciwko historycznej ewolucji. Sprawy nietykalne i święte 
nie zawsze stanowią maskę wyzysku. Mogą one być również opar-
ciem i źródłem siły w sporze z historycznie wytworzoną niesprawie-
dliwością.

W tym samym duchu Eagleton krytykuje myślicieli nazywanych 
przez siebie „etycznymi Realistami” (od pochodzącej z psychoanali-
zy Jacques’a Lacana kategorii Realnego), którzy wbrew tradycyjnym 
marksistom uznają już wprawdzie znaczenie moralności w prakty-
ce politycznej emancypacji, ale negują w tej samej roli użyteczność 
etyczności – rozumianej jako zakorzenione, normatywnie uregulo-
wane sposoby poruszania się w społecznym świecie. Za sztandaro-
wych przedstawicieli etycznych Realistów uznaje Eagleton w ostat-
nim czasie Lévinasa, Derridę, Badiou i, trochę między wierszami, 
przypuszczalnie ze względu na łączącą ich osobistą zażyłość, Žižka. 
Badiou jest w tym względzie przypadkiem być może najbardziej cha-
rakterystycznym. Ważne wydaje się w tym kontekście zwłaszcza jego 
czytanie Heglowskiej Nauki logiki, gdzie mowa jest o złej, ponie-
waż ilościowej, oraz dobrej, bo jakościowej, nieskończoności105. Zła 

103 B. Pascal, Myśli, przeł. T. Żeleński (Boy), Warszawa 2000, s. 111.
104 T. Eagleton, Jameson and Form, s. 135.
105 Zob. G. W. F. Hegel, Nauka logiki, t. 1, przeł. A. Landman, Warszawa 1967, s. 184– 

–219. Hegel posługuje się terminami schlechte Unendlichkeit oraz wahre Unen-
dlichkeit, które na polski zwykło tłumaczyć się jako „nieskończoność fałszywą” 
i „nieskończoność prawdziwą” (zob. ibidem). Wydaje się jednak, że w mo-
ralno-etycznym kontekście, w jakim używa ich Badiou, uzasadniony jest ich 
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nieskończoność pozostaje w bezpośrednim związku z Heglowską ka-
tegorią skończoności (das Hinausgehen). Coś wychodzi „stąd”, z wła-
snego wnętrza, zapoczątkowując ruch przekraczania, jednak tylko 
po to, aby do siebie w spotęgowanej formie powrócić. Tak jak przy 
liczeniu, gdy jedna liczba następuje po drugiej, nie zmieniając zasad 
rządzących samym ich ciągiem. Zamiast alteracji – pisze Badiou – 
jest tylko iteracja, zamiast zmiany „repetytywna sterylność powta-
rzania”106, a więc konserwujące status quo powtórzenie. Niemiecki 
socjolog Niklas Luhmann, autor teorii systemów społecznych, do-
kładnie tak opisywał logikę reprodukcji współczesnego społeczeń-
stwa. Badiou też umieszcza tę sprawę w społecznym kontekście, 
wskazując na różnorodne wcielenia, jakie przybiera w dzisiejszym 
świecie zła nieskończoność „ślepej liczby”: „sondaże, rachunki, ba-
dania oglądalności, budżety, kredyty, giełdowe trendy, nakłady, wy-
nagrodzenia, walutowe opcje”107. Cieszmy się, wszak PKB znów po-
szybował do góry! W obrębie złej nieskończoności, jak podkreśla 
Badiou, tkwi jednak zdaniem Hegla coś naprawdę i w dobrym sensie 

przekładanie jako, odpowiednio, „złej” i „dobrej nieskończoności”. Francuski fi-
lozof tak czy owak dosyć luźno korzysta z Heglowskiej koncepcji. Co więcej, na 
przykład w angielskiej tradycji translatorskiej terminy te „od początku” tłuma-
czone są jako bad i good infinity.

106 A. Badiou, The Century, przeł. A. Tosacano, Cambridge 2007, s. 157.
107 Ibidem, s. 26. Zob. także: A. Badiou, Le Nombre et les nombres, Paris 1990. Z ko-

lei Jameson dostrzega panowanie serii na obszarze kultury. Popkultura chro-
ni bowiem zazdrośnie swoich odbiorców przed niepokojem wywołanym przez 
kontakt z jakąkolwiek „robiącą różnicę” nowością (taką, która polega na czymś 
innym niż wyprodukowanie kolejnego odcinka tego samego serialu). W pro-
gramach telewizyjnych, a także na sklepowych półkach kultura podzielona 
jest na wyraźnie zdefiniowane poddziały. Film albo książka, które nie pasują 
do przewidywalnych i z góry określonych „formatów”, budzą wśród odbiorców 
kultury masowej konfuzję i irytację. Oto zasiadamy przed telewizorem, a film 
zapowiadany w programie telewizyjnym jako thriller okazuje się romansem, zaś 
horror zwykłą „sensacją”. Co gorsza, istnieją produkty kulturowe, które w ogóle 
wymykają się tego rodzaju klasyfikacjom. „To dobry film, a l e  nie bardzo wia-
domo, do jakiego należy gatunku” – tego typu recenzje, nawet wśród zajmują-
cych się profesjonalnie kulturą dziennikarzy, nie należą wcale do rzadkości. Dla 
Jamesona, podobnie jak dla Badiou, niedościgły ideał stanowi modernizm, kła-
dący tu nacisk na zerwanie i innowację – zarówno na poziomie formy czy stylu, 
jak i pojedynczego zdania.
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nieskończonego. Chodzi o sam akt przekraczania. Złą nieskończo-
ność można bowiem uchwycić nie tylko od strony jej seryjnego dzie-
ła i produktu, ale samego gestu zerwania, wyjścia w kierunku no-
wych możliwości. To zaś przeobraża ją z miejsca – przynajmniej 
w myśl interpretacji francuskiego filozofa – w dobrą, jakościową od-
mianę nieskończoności.

Czy Eagleton nie ma jednak racji, kiedy pisze, że ten wieczny 
ruch samoprzekraczania, tak bliski sercu Badiou oraz innych lewi-
cowych Realistów, to nic innego jak filozoficznie opakowany kapita-
lizm? Pisze on: 

Podobnie jak Derrida – czy też jak myśl postmodernistyczna w ogóle – 
Badiou podziela banalne założenie, że wszystkie ortodoksje są opre-
sywne, każdy konsensus przyciasny i że wszystkim heterodoksjom 
należy się poklask. Trudno jednak zrozumieć, dlaczego piętnowana 
powinna być ortodoksyjna doktryna, że pracownicy mogą od czasu do 
czasu poniechać swej pracy, tak jak ciężko jest pojąć, co jest postępo-
wego wśród zbuntowanych czcicieli szatana […]. Wierząc w zerwanie 
raczej niż transformację, Badiou jest w zgodzie z teorią postmoderni-
styczną, której nie znosi. Dzieli on również z Lacanem i Derridą to, co 
można nazwać błędem awangardyzmu: przekonanie, że radykalną in-
nowację należy cenić w każdych okolicznościach, ponieważ zrywa ona 
z przedstawianą nieodmiennie w formie jałowej karykatury przeszło-
ścią. W swym naiwnym przeciwstawieniu tradycji i innowacji, to nie-
dojrzałe obrazoburstwo zapomina o regenerującej mocy przeszłości 
i nie zważa na odstręczający charakter sporej części tego, co wiąże się 
z wytwarzaniem nowości. Żadna forma życia nie jest bardziej innowa-
cyjna, wywrotowa i wybuchowa niż kapitalizm108.

Jaki ma to wszystko związek z tematem moralności i jej postrze-
ganiem na gruncie późnolewicowej teorii? Otóż Badiou pisze w Le 
Siécle, że „pasja dla Realnego” (la passion du réel, coś, co zdaniem 
Francuza charakteryzowało cały dwudziesty wiek, w którego obronie 
staje on przeciwko liberalnym „agentom restauracji”)109, a więc pra-

108 T. Eagleton, Trouble with Strangers, s. 266.
109 Wiek dwudziesty, tak jak go rozumie Badiou, stanowi wypadkową trzech 

mniejszych narracji historycznych. Po pierwsze, wieku „sowieckiego”, który 



295TERRY EAGLETON:  SO CJALIZM I  ODKUPIENIE

gnienie „trwania w transgresji”, doświadczania gestu przekrocze-
nia jako trwałej zasady własnego życia, na co z wnętrza uniwersy-
teckich gabinetów przychylnym okiem spogląda przeważająca część 
postmarksistowskich myślicieli, jest z konieczności wyzute z mo-
ralności. „Status moralności, jak zważył Nietzsche, jest wyłącz-
nie genealogiczny. Moralność to rezyduum starego świata”110 – pi-
sze Badiou. Pasja dla Realnego, co więcej, „umieszcza politykę poza 
Dobrem i Złem”111. Zdaniem późnolewicowych Realistów polityka 
może obejść się zatem z powodzeniem bez moralności, tych nędz-
nych skamielin przeszłego i, jak można się domyślać, opresywnego 
i faszystowskiego porządku. Etyka jest potrzebna, pod warunkiem że 
liczy się dla niej tylko „wydarzenie”, jak nazywa Badiou pojawiające się 
w ludzkim życiu „punkty nieciągłości”, wszystkie wzniosłe momen-
ty zerwania z regułami istniejącego porządku.

Taki obraz Realistów należy jednak złagodzić. Eagleton przyzna-
je, że Badiou (ale już nie Derrida czy Lévinas) przewiduje przejście 

rozpoczął się wraz z pierwszą wojną światową i skończył równocześnie z upad-
kiem komunizmu. Po drugie, wieku „totalitarnego”, który można datować od 
Lenina i 1917 roku, przez apogeum w postaci czystek stalinowskich z 1937 roku 
i nazistowskiego Holokaustu, po śmierć Mao w 1976 roku. Wreszcie, po trze-
cie, wieku „liberalnego”, oznaczającego tryumf globalnego rynku i kapitalizmu, 
który rozpoczął się w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Wbrew temu, 
do czego przyzwyczaiły nas podręczniki historii dwudziestego wieku, pierwsze 
dwa punkty nie są przez francuskiego filozofa traktowane jako okres humani-
tarnej klęski, po którym w punkcie trzecim nastąpił chwalebny powrót ludzko-
ści na drogę umiarkowania i społecznej cnotliwości. Jest dokładnie na odwrót. 
W czytaniu Badiou dwudziesty wiek zaczął się od wspaniałego projektu budo-
wy nowego świata (lata 1890–1914, które przygotowały grunt pod to stulecie, 
z Freudem, Einsteinem, Schönbergiem, Leninem, Wittgensteinem i Picassem, 
Badiou porównuje do florenckiego renesansu i złotego wieku Aten Peryklesa), 
a skończył żałosną liberalno-demokratyczną restauracją. Ostatnie dekady dwu-
dziestego wieku nie chcą mieć z Realnym nic wspólnego i stanowią ten moment 
w historii, „który uznaje rewolucje za równocześnie odstręczające i niemożliwe, 
a dominację bogatych za jednocześnie naturalną i wskazaną” (A. Badiou, The 
Century, s. 26). Wiek Badiou, mówiąc w skrócie, stanowi żarliwy apel o odrato-
wanie tego, co zostało zdyskwalifikowane przez antysowiecką i antytotalitarną 
interpretację historii ubiegłego stulecia.

110 Ibidem, s. 63.
111 Ibidem, s. 52.
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od epifanii wydarzenia do życia codziennego, nazywając ten z rzad-
ka uczęszczany trakt procedurą prawdy i/lub wiernością wydarze-
niu. „Wielki wybuch prawdy należy połączyć ze stabilnym stanem 
etyki. W tym sensie myśl Badiou różni się od tych radykałów, którzy 
zastanawiają się, co robić po zakończeniu Generalnego Strajku”112. 
Temat procedury prawdy podejmuje znakomita książka Badiou  
o św. Pawle113. Co nie zmienia faktu, twierdzi Eagleton, że „czas” 
wierności wydarzeniu różni się u Badiou od rytmu, w jakim to-
czy się życie społeczne czy też to, co u Lacana nazywa się porząd-
kiem symbolicznym. Czas wydarzenia jest czysto subiektywny, co 
przeciwstawia go stanowiącemu własność wspólną czasowi historii. 
Jeden jest nie do pogodzenia z drugim, a zatem przepaść między 
prawdą wydarzenia a złą nieskończonością czy też fałszywą uniwer-
salnością stanu rzeczy pozostaje nierozwiązana.

Nie zgadzam się z taką interpretacją myśli francuskiego filo-
zofa (pozostali z etycznych Realistów również traktowani są przez 
Eagletona z przesadną niekiedy dezynwolturą). Wierność wydarze-
niu, niczym drążąca kamień woda, powoli zmienia koordynaty ca-
łej sytuacji, w której się znajdujemy, odkładając się w innym miejscu 
w postaci twardego osadu struktur społecznych i historii. Prawda 
bowiem „jest procedurą, a nie objawieniem”114. Badiou pokazuje 
to znakomicie na przykładzie listów św. Pawła, pisanych natchnio-
nym i majestatycznym stylem, w których utożsamia on małą grup-
kę wiernych w mieście z całym regionem. Listy Pawła adresowane 
są do „Rzymian”, „Tesaloniczan”, „Koryntian”, gdy w rzeczywistości 
chodzi przecież w każdym przypadku o, jak to ujmuje Badiou, „kil-
ku »braci« (archaiczna forma odpowiadająca naszym współczesnym 
»towarzyszom«) zabłąkanych w mieście”115. Tym sposobem wznio-
sły, subiektywny czas wydarzenia zaczyna zrastać się z przyziem-
nym rytmem codzienności. Z Eagletonem można jednak zgodzić 
się o tyle, że Badiou faktycznie tak rozkłada w swoich pismach ak-

112 T. Eagleton, Trouble with Strangers, s. 268.
113 Zob. A. Badiou, Święty Paweł. Ustanowienie uniwersalizmu, przeł. P. Mościcki 

i J. Kutyła, Kraków 2007.
114 Ibidem, s. 26.
115 Ibidem, s. 31.
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centy, że w którymś momencie aż się prosi o pytania stawiane pod 
jego adresem przez angielskiego filozofa: „Czy w tej sferze – Eagleton 
ma na myśli codzienność – naprawdę nie ma odwagi, współczu-
cia czy samopoświęcenia? Czy nie ma łaski w tym, co regulowane 
przez normy, czy nie istnieje cud zwyczajności? A może cnotliwe ży-
cie wyrasta jedynie z wierności wyjątkowym wydarzeniom prawdy-
?”116. Na całą tę sprawę można jednak spojrzeć od jeszcze innej stro-
ny. Być może sprzeczność między Eagletonem a Badiou, Jamesonem 
czy Žižkiem bierze się po prostu stąd, że opisują oni inne momenty 
politycznej zmiany. Eagletona interesuje okres po odkupieniu. Z ko-
lei Badiou et al. umieszczają się w środku wiru, które może nas wy-
nieść ku tej upragnionej transformacji. Błąd Realistów polega tym, 
że niepotrzebnie, i trochę na zasadzie posttraumatycznego szoku, 
czynią z etyki stanu wyjątkowego wytyczne na czas „pokoju”. Badiou 
rzeczywiście twierdzi przecież, że podmiotem (nie zaś tylko pod-
miotem w szczególnym okresie przedrewolucyjnego wrzenia i re-
wolucyjnej zawieruchy) można stać się wyłącznie dzięki wierności 
wydarzeniu, konwersji przywodzącej na myśl oślepiające światło na 
drodze do Damaszku.

W kierunku tego rodzaju „słabej syntezy” zdaje się zmierzać sam 
Eagleton, gdy w zakończeniu Trouble with Strangers pisze: 

Co do Realnego, można z powodzeniem twierdzić, że pomimo wszyst-
kich jego widocznych braków, hasło „Trzymaj się swojego pragnienia!” 
jest obecnie znakomitym politycznym napomnieniem. Dla politycznej 
lewicy nie ma sensu zgoda na półśrodki. Tym, co w naszych czasach 
uczyniło globalny kapitalizm trudniejszym do zwalczenia, jest fakt, że 
stał się on bardziej, a nie mniej drapieżny […]. Lewica powinna za-
tem trzymać się swej wiary, zamiast poddawać się pokusom reformi-
zmu lub defetyzmu117.

Tak więc cechujący Realistów kult Wydarzenia (w opozycji do 
bytu), Realnego (kosztem Symbolicznego), polityki (w odróżnie-
niu od codzienności), buntu (przeciwko konsensusowi), wieczności 

116 T. Eagleton, Trouble with Strangers, s. 268.
117 Ibidem, s. 325.
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(w przeciwieństwie do czasu) nie jest dla Eagletona (choć oksfordz-
kim zwyczajem, na potrzeby debaty, potrafi on być na tyle złośli-
wy, aby z łatwością można było odnieść takie wrażenie) całkowicie 
bezużyteczny. Kult ten ma status rozwiązania tymczasowego, czegoś 
na kształt stanowiącej warunek wyzdrowienia gorączki, której dłuż-
sze utrzymywanie się doprowadziłoby jednak do wyniszczenia or-
ganizmu. Nie można bezkarnie wpatrywać się w słońce. Na dłuższą 
metę trzeba zgodzić się na powrót do codzienności – tyle że innej, 
odmienionej, której bezpieczną monotonię będzie przełamywać pa-
mięć o prawdzie wydarzenia. Sztuka życia polega bowiem na tym, 
aby wzorem Kierkegaardowskiego rycerza wiary czynić „wysiłki nie-
skończoności”, ale robić to „tak dokładnie i z taką pewnością siebie, 
że wypływa z nich zawsze skończoność i ani przez sekundę nie prze-
czuwa się nic innego. Podobno najtrudniejszą sztuką dla tancerza 
jest wskoczyć w określoną pozę, tak żeby nie było ani sekundy szu-
kania, żeby podczas skoku znajdował się już w tej pozie. Może żaden 
tancerz tego nie potrafi, potrafi jednak nasz rycerz”. Tylko dobro po-
zwala nam „tak opadać, aby od razu wyglądać tak, jak by się stało 
i szło dalej”, „przemieniać skok życia w krok powszedniości, absolut-
nie wyrażać wzniosłość w kroczeniu po ziemi”. Takie rzeczy potrafi 
„tylko rycerz wiary, i to jest prawdziwy cud”118.

Chrześcijaństwo to w rzeczy samej religia, dla której najważniej-
sze sprawy w życiu to te, za które nikt nas nie będzie podziwiał, ani 
nikt nam nie zapłaci. Dobro jest w oczach świata niczym. „Na świe-
cie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat”119. Jakie 
to szczęście – zanotowała kiedyś Simone Weil – że jestem osobą, któ-
ra bez udziału łaski nie mogłaby nawet zbierać winogron. Tak poj-
mowane dobro stanowi niemalże odwrócenie potocznego rozumie-
nia etycznej zasługi. Na ogół mówi się bowiem, że kto nie potrafi 
być wierny w rzeczach małych, nie będzie wierny również w spra-
wach wielkich. Ale jeśli nawet tak właśnie jest, to czy nie powin-
niśmy bardziej martwić się zależnością odwrotną? Często przecież 

118 S. Kierkegaard, Bojaźń i drżenie. Choroba na śmierć, przeł. J. Iwaszkiewicz, War-
szawa 1972, s. 40.

119 J 16,33.
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sprawy małe uważa się za leżące poniżej naszych ambicji i możliwo-
ści, a w związku z tym niewarte wysiłku. Co innego rzeczy „wielkie” – 
tu dopiero człowiek powinien zmobilizować się i pokazać wszyst-
kim niedowiarkom! Z pewnością można być zatem wiernym w spra-
wach wielkich i niewiernym w małych. Być może jest to nawet zja-
wisko dosyć powszechne. Tyle że życie składa się ze spraw błahych, 
zwyczajnych, nieskomplikowanych. I to właśnie w stosunku do nich 
trzeba wykazać się powagą, szacunkiem i skupieniem. Dlatego tak 
ważne jest, aby mieć na podorędziu doktrynę mówiącą, że niczego 
niezwykłego nie dokonuje ktoś, kto w swoim życiu budzi się moral-
nie do kilku kluczowych dylematów – i to nawet przy założeniu, że 
dokona wówczas wymagającego odwagi i słusznego wyboru.

Ostatni rozdział Trouble with Strangers Eagletona nosi zna-
mienny w tym kontekście tytuł The Banality of Goodness. Brytyjski 
teoretyk zestawia w nim wzniosłą francuską tradycję rewolucji ze 
znaną mu z własnego kraju, bardziej przyziemną i, jak to określa, 
„batetyczną”120 lewicową wrażliwością. George Eliot, John Ruskin, 

120 „Batos”, słowo w języku polskim niemal nieznane, pochodzi od greckiego sło-
wa βάθος oznaczającego „głębię”, i stanowi w pewnym sensie przeciwieństwo 
patosu. Batos to środek retoryczny, zestawiający ze sobą rzeczy nazbyt wznio-
słe – te, które po polsku najlepiej opisuje się przy pomocy słowa „zadęcie” – 
ze sprawami skrajnie przyziemnymi. Efekt takiego połączenia jest oczywi-
ście komiczny. Eagleton podaje w tym miejscu przykład komentarza Davida  
Wooda, który w odpowiedzi na nieco histeryczne rozterki Derridy (ulubiona 
ofiara Eagletona), piszącego w jednej ze swoich książek: „Jak mógłbyś kiedykol-
wiek usprawiedliwić fakt, że poświęcasz wszystkie koty na świecie na rzecz kota, 
którego od lat żywisz co rano w swoim domu?” (J. Derrida, Gift of Death, przeł.  
D. Willis, Chicago 1995, s. 71), wspomina coś o „nieznanych kociętach na Ma-
drasie” (D. Wood, The Step Back. Ethics and Politics after Deconstruction, Albany 
2005, s. 101). Komentarz, który, jak Eagleton słusznie odnotowuje, byłby „nie-
mal nie do pomyślenia w pisarstwie paryskich filozofów. Najlżejszy ślad dosad-
ności i trzeźwości okazałby się zabójczy dla ich utrzymanych w wysokim stylu 
kompozycji. Byłby on równie nie na miejscu we wzorowo akademickiej tonacji 
przeważającej części radykalnego pisarstwa w Ameryce” (T. Eagleton, Trouble 
with Strangers, s. 278). Sam Eagleton jest zresztą mistrzem tego rodzaju figury 
retorycznej – mam nadzieję, że w toku tego rozdziału udało mi się przytoczyć 
dostateczną liczbę świadczących o tym przykładów – którą jeden z piszących 
o nim krytyków określił nawet mianem „eagletonizmu”. Warto może dodać, 
że humor wykorzystywany jest przez angielskiego pisarza programowo. Gdy 
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William Morris, Thomas Hardy, F. R. Leavis, George Orwell, Richard 
Hoggart, Raymond Williams, Edward Palmer Thompson – wymie-
nia Eagleton swoje teoretyczne „typy”, do czego w mniej intelek-
tualnym rejestrze można dodać silne na Wyspach tradycje trade-
unionizmu. Wiara w banalność dobra ma jednak u Eagletona, jak 
się wydaje, przede wszystkim religijne, a nie kulturowe podłoże. 
W książce Rozum, wiara i rewolucja zauważa on w pewnym momen-
cie (uwaga, która będzie dla nas ważna również w następnym roz-
dziale i podważająca wcześniejsze twierdzenie Eagletona, że chrze-
ścijaństwem zajmuje się on w gruncie rzeczy z przypadku): „[…] 
podczas gdy lewica nie wydaje się szczególnie oponować przeciw-
ko teologii żydowskiej (Benjamin, Bloch, Adorno itp.) a nawet prze-
ciwko, dajmy na to, buddyjskiemu pacyfizmowi, to reaguje awersją 
na wierzenia chrześcijańskie”121. Dlaczego? Być może odpowiedź jest 
całkiem prosta. W buddyzmie nie ma w ogóle Mesjasza. W juda-
izmie jego nadejście wyraźnie się przeciąga – co jak ulał odpowiada 
nastrojowi libertariańskiego pesymizmu, który na skutek powtarza-
jących się politycznych klęsk zapanował pod koniec dwudziestego 
wieku wśród zachodnich zwolenników lewicy. Tymczasem chrześci-
janie twierdzą nie tylko, że zbawienie jest możliwe, ale że już się do-
konało. Mesjasz urodził się dwa tysiące lat temu w niewielkim mia-
steczku ówczesnej Judy.

Tym sposobem Eagleton powraca do swoich rozważań z The Body 
as Language. Ciało i wola łączą się ze sobą w Chrystusie: „Fakt, że 
Boga od ludzkości nie dzieli ostatecznie nieprzekraczalna przepaść, 

w 1982 roku po raz pierwszy pisał on o twórczości Jamesona, po całym ciągu pe-
anów na jego cześć, wytyka amerykańskiemu filozofowi sterylność jego pisar-
skiego stylu. Zdaniem Eagletona Jameson wznosi się na poziom, który pozwa-
la mu uniknąć bezpośredniej, a tym samym politycznej konfrontacji ze swoim 
przedmiotem, o czym świadczy cechujący teksty amerykańskiego teoretyka 
brak poczucia humoru: „Fakt, że Jameson nie jest w żadnym sensie polemicz-
nym lub satyrycznym pisarzem – w moim odczuciu podstawowe tryby pisar-
skie politycznego rewolucjonisty – można uznać za argument przemawiający za 
tym odczuciem” (idem, Fredric Jameson, s. 17). Według Eagletona satyra pozwa-
la sprowadzić teorię do poziomu politycznej debaty i, przynajmniej częściowo, 
uniknąć „melancholii” zachodniego marksizmu.

121 Idem, Rozum, wiara i rewolucja, s. 78–79.
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znany jest wierze chrześcijańskiej jako doktryna Wcielenia”; „Tak 
więc w przeciwieństwie do Realistycznej etyki, chrześcijaństwo łączy 
ze sobą to, co niemożliwe i codzienne, transcendencję i immanencję, 
wydarzenie i jego historyczne następstwa, w czymś, co można na-
zwać przyziemną wzniosłością”122. Chrześcijanin nie musi już wyka-
zywać się etycznym heroizmem, zbawczą mękę odrobił za niego ktoś 
inny. Może on w niej jednak uczestniczyć, po pierwsze, na poziomie 
symbolicznym, za pośrednictwem sakramentu Eucharystii, oraz, po 
drugie, w codziennym życiu, przez miłość, jaką ma obowiązek da-
rzyć anawim, najgorszych ze swoich bliźnich. Postęp, który zgodnie 
ze słynną definicją Cypriana Norwida, oznacza „uniepotrzebnianie 
męczeństw”, już się dokonał. Chrześcijanin powinien być wprawdzie 
w skrajnych okolicznościach gotowy, aby umrzeć za wiarę, ale mę-
czennikiem pozostaje on wyłącznie in spe, na co dzień zaś może cie-
szyć się swoim nieheroicznym życiem. Pod warunkiem, powtórzmy 
raz jeszcze, że zdolny jest do miłości. Ta zaś, mimo że ostatecznie 
prowadzi do spokoju zjednoczenia z innymi, wiąże się z przejściem 
przez oczyszczający ogień samowyrzeczenia i utraty. Chrystus mu-
siał umrzeć i zstąpić do piekieł, zanim trzeciego dnia zmartwych-
wstał. „Zwyczajna miłość odgrywa na nowo wydarzenie krzyża, po-
nieważ wiąże się ona z metaforyczną śmiercią lub złożeniem siebie 
w ofierze”123. Tak też w ogólnym zarysie wygląda program etyczny, 
który według Eagletona powinien przyswoić sobie przyszły socja-
lizm: „[…] miłość jest modelem sprawiedliwego społeczeństwa, na-
wet jeśli samo to słowo stało się nieco śmieszne, gdy używa się go 
w jakimkolwiek innym niż interpersonalny kontekście”124.

Miłość polityczna

W poszukiwaniu etycznej przeciwwagi dla postmodernizmu 
Eagleton zwraca się w kierunku ciała. Także tutaj podąża on więc 

122 Idem, Trouble with Strangers, s. 255 oraz s. 300.
123 Ibidem, s. 300.
124 T. Eagleton, After Theory, s. 169.
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tropem wątków od początku obecnych w jego twórczości. Być może 
wyjaśnienia wymaga jednak fakt, że autor Iluzji postmodernizmu 
obsadza ciało w roli głównego przeciwnika późnego kapitalizmu. 
„Postmodernizm ma obsesję ciała i jest przerażony biologią”125 – pi-
sze. Wszędobylskość negliżu w postmodernistycznej ikonografii to 
zatem tylko maska, skrywająca jego podskórny, zapiekły antymate-
rializm. „Ciało, to niewygodne przypomnienie o śmiertelności, sku-
bie się, przekłuwa, znaczy, łuska, pompuje, kurczy i urabia”126. Gdyby 
w postmodernizmie naprawdę chodziło o materię, potrafilibyśmy 
wreszcie zadowolić się którymś z posiadanych obiektów, w tym wła-
snym ciałem. Dzisiejszą konsumpcją rządzi jednak nienasycenie: 
niszczycielskie pragnienie, dla którego kolejne przeżycia lub obiek-
ty stanowią tylko konieczny pretekst do rozkoszowania się własną 
mocą (znów „postulat” Nietzschego). To, co kiedyś „było znane jako 
duch pionierski, dziś jest znane jako postmodernizm. Budowa tamy 
na Mississippi i przekłucie pępka to tylko wcześniejsza i późniejsza 
wersja tej samej ideologii”127.

Dobrze ilustruje to pozornie zabawna historia starszego człowie-
ka, który wytoczył sprawę firmie ubezpieczeniowej, odmawiającej 
mu wypłaty odszkodowania na naprawę jego dwudziestotrzyletnie-
go auta. Rzeczoznawca uznał, że samochód nie ma rynkowej warto-
ści, co automatycznie zwalniało ubezpieczalnię z zobowiązań wobec 
właściciela. Człowiek ten uparł się jednak, że rekompensatę otrzy-
ma, i z nudów albo przekory przez trzy lata jeździł do oddalonego 
o kilkadziesiąt kilometrów sądu, uzyskując ostatecznie satysfakcjo-
nujące go orzeczenie. Samochód posiadał wartość sentymentalną, 
a zatem odszkodowanie się należy. To oczywiście budujące, choć 
z drugiej strony nie każdy ma czas i cierpliwość na długotrwałe są-
dowe procesy. W rezultacie trudno nie dostrzec, że w aparat prawny 
dzisiejszego społeczeństwa wbudowane zostały mechanizmy skła-
niające nas do rezygnacji ze wszystkiego, co nie ma rynkowej war-
tości. A dokładniej: ze wszystkiego, co nie przyczynia się bezpośred-

125 Ibidem, s. 185.
126 Ibidem, s. 164.
127 Ibidem, s. 165.
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nio do przedłużenia procesu akumulacji. Materia jest w kapitalizmie 
konieczna o tyle, że stanowi poręczny nośnik dla złej nieskończono-
ści kapitału. Gdy tylko zaczyna ona stawiać zbyt wyraźny opór, sys-
tem natychmiast uruchamia procedury, które pozwalają ów nazbyt 
substancjalny strzęp rzeczywistości upłynnić. „Absolutną wolność – 
która stanowi kolejny u Eagletona synonim tego, co wcześniej na-
zwaliśmy wolą – podobnie jak pożądanie, irytują okruchy, którymi 
napycha swoją przepastną paszczę; choć czerpie z tego satysfakcję, 
ryzykuje, że się udławi. Pożądanie przypomina ascetyzm, a jedno-
cześnie plądruje wszystko, co tylko znajdzie się w jego zasięgu, aby 
w ten sposób zyskać poczucie nieskończoności”128. Dokładnie z tego 
powodu każdy, kto chce dziś posiadać przedmioty ze względu na ich 
inną od rynkowej wartość, czyni to wyłącznie na własne ryzyko.

Takie określenie statusu materii w kapitalizmie pozwala zerwać 
ze sztampową krytyką konsumpcji i „cywilizacji materializmu”, 
którą z jednakową erudycją potrafi dziś wygłosić kleryk i chodzą-
cy na manifestacje student postępowego uniwersytetu. Tymczasem 
problemem konsumenta nie jest wcale posiadanie, jak to zwykle  
się przedstawia, ani nawet rozbuchana chęć posiadania, nadmiernej 
ilości towarów. Problem jest zgoła odwrotny. Współczesny konsu-
ment posiada zbyt mało, tyle że nie w ilościowym, a jakościowym 
sensie rozporządzania jakąś własnością. W opowiadaniu Zima tak 
pisze o przedmiotach Andrzej Stasiuk (podkreślam kluczowe dla na-
szych rozważań słowa i zwroty): 

Tak chciałbym zaczynać wszystkie historie od c i a ł i r z e c z y, ponie-
waż nie starcza mi wiary we wskrzeszenie jednych i drugich. Jeśli nawet 
powstaną, to co będą robiły bez całej reszty? […] Co zrobią bez swoich 
psów, domów i zmian pogody? […] Dlatego mam o b s e s j ę  r z e c z y, 
zdarzeń, nic niewartych szczegółów, wyliczanek, lubię wiedzieć, co jak 
się nazywa, i dlatego wolę biedne okolice niż bogate, bo w nich przed-
mioty mają p r a w d z i w ą w a r t o ś ć  i bardzo możliwe, że ludzie je 

128 T. Eagleton, Święty terror, s. 128. „Wszechpotężna wola podporządkowująca so-
bie Naturę to inna nazwa absolutnej wolności” (ibidem, s. 159). „Absolutna wol-
ność to stłumione pragnienie lub podświadomość polityczna porządnego, roz-
sądnego, obywatelskiego kapitalizmu” (ibidem, s. 127).
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choć trochę k o c h a j ą, ponieważ nie mają nic innego. N i e  w i e l b i ą, 
a l e k o c h a j ą, nie mając o tym nawet pojęcia. Od wielbienia rzeczy 
są bogacze. Podziwiają swoje postacie w lustrzanych powierzchniach, 
i w końcu sami zamieniają się we własne odbicia. Ich rzeczy są tak dro-
gie, że nigdy się nie niszczą, i to jest ich nieśmiertelność […]. W sta-
rożytnym mieście Lewoca widziałem słowackich Cyganów, jak siedzieli 
przed swoimi domami, które były spękane i stare. Zwyczajem ludzi 
wolnych przesiadywali na schodkach, obok stały magnetofony grun-
dig, panasonic i sony, wypełnione ich muzyką. Nie sądzę, by mieli wiele 
więcej. A potem wyobraziłem sobie chwilę, gdy za którymś razem pęka 
na zawsze s e r c e  w  l ś n i ą c y m  m e c h a n i z m i e  i zapada cisza, 
której niczym nie da się zagłuszyć129.

Tak więc siłą, która pozwala nam wyrwać się z zaklętego koła kapita-
listycznej akumulacji, jest miłość. Nie chodzi o to, aby nie kupować. 
Posiadane przedmioty trzeba jednak dotykać tak długo, aż w ich 
lśniącym mechanizmie zacznie bić ludzkie serce. Miłość pozwala 
odczarować, jak należałoby powiedzieć w marksistowskim idiomie, 
fetyszystyczny charakter towaru. Zgodnie z sugestią Eagletona, dla 
którego miłość stanowi moc pozwalającą połączyć uznawane czę-
sto za sprzeczne rejestry moralności i polityki. Z jednym zastrze-
żeniem. Brytyjski krytyk wyraźnie kładzie nacisk na społeczny wy-
miar swojego rozumienia miłości. Nie chodzi więc o nasz wyjątkowy 
i emocjonalny stosunek do przedmiotów czy stan ducha, w którym 
każdy spotkany na ulicy kotek staje się natychmiast tematem wy-
ciskającego łzy z oczu wiersza. Miłość na poziomie osobistym jest 
dla wszystkich doskonale zrozumiała. Eagletonowi chodzi natomiast 
o jej podniesienie do rangi problemu politycznego, na poziom struk-
tury społecznej: „Nowoczesna myśl etyczna wyrządziła nieopisane 
szkody, fałszywie zakładając, że miłość jest sprawą przede wszystkim 
osobistą, a nie polityczną […]. Jedną z konsekwencji tego błędu sta-
nowi fakt, że trudniejsze […] stało się osiągnięcie miłości nawet na 
poziomie interpersonalnym”130.

129 A. Stasiuk, Zima, w: idem, Zima, Wołowiec 2001, s. 40–42.
130 T. Eagleton, The Ideology of the Aesthetic, s. 413.
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To ostatnie stwierdzenie jest niezwykle ważne. Bez nasyce-
nia przestrzeni społecznej polityczną miłością nie będziemy nigdy 
(nawet) sobą, nie wspominając o jakości naszego współżycia z in-
nymi. Wspominaliśmy o tym wcześniej, przy okazji metafory tań-
ca, gdzie ciało innego stanowiło warunek pełni naszej własnej eks-
presji. Człowiek musi bowiem s t a ć  s i ę  tym, kim j e s t, zgodnie 
z Arystotelesowską regułą entelechii. Miłość jest w tym procesie nie-
zbędną akuszerką. Takie stanowisko, by powtórzyć tę samą uwagę 
raz jeszcze, względnie łatwo zaakceptować na poziomie relacji oso-
bistych. Bo czy bez kochających rodziców mielibyśmy szansę roz-
kwitnąć tak, jak to stało się możliwe dzięki ich trosce? Ktoś powie 
jednak: wiele sierot, a także ludzi, którzy z domu rodzinnego wynie-
śli tylko ból i złe wzorce, wyrosło na wspaniałych ludzi. Oczywiście, 
tylko czy stanowi to argument przeciwko rodzicielskiej miłości, 
a przynajmniej dowód na to, że jest ona z punktu widzenia rozwo-
ju osobowości dziecka obojętna? A może powinniśmy w ogóle bić 
dzieci na kwaśne jabłko i upokarzać je publicznie przy byle okazji, 
ponieważ tego rodzaju twardy chów, jeśli komuś uda się w doro-
słym życiu przezwyciężyć wynikające zeń toksyczne emocje, stanowi 
najpewniejszą gwarancję świętości (myśl, która przypomina argu-
menty niektórych konserwatystów przeciwko podniesieniu podat-
ków: wysokie podatki mają na społeczeństwo demoralizujący wpływ 
ze względu na spadające odwrotnie proporcjonalnie do ich wzro-
stu szanse obywateli na wykazanie się osobistą szczodrobliwością)? 
Można zresztą zadać pytanie, kim jeszcze mogliby stać się ci wszy-
scy wspaniali ludzie, gdyby nie ciążący na nich strach, że niezależnie 
od tego, co zrobią, i tak nie spełnią oczekiwań własnych rodziców? 
Tego oczywiście nie dowiemy się nigdy. Ale jeśli kontrowersje poja-
wiają się już na względnie prostym poziomie więzi rodzinnej, to ileż 
trudniej zaakceptować potrzebę miłości politycznej, która zdaniem 
Eagletona jako jedyna może sprawić, że zamieszkiwany przez nas 
świat stanie się odrobinę lepszym i szczęśliwszym miejscem?

W myśl doktryny liberalnej, aby stworzyć sprawiedliwy świat, 
wystarczy zapewnić nam przestrzeń wolną od nieuprawnionej inge-
rencji ze strony innych. Tymczasem dla socjalizmu, tak jak go rozu-
mie Eagleton, sprawiedliwość jest niemożliwa bez agape, politycznej 
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lub braterskiej i siostrzanej miłości. Drugi człowiek nie jest tylko po-
tencjalną przeszkodą na drodze mojej wolności. Przeciwnie: tylko 
przez niego, uwzględniając go w moich najbardziej intymnych ra-
chubach, moja wolność może urzeczywistnić się w pełni. Przestrzeń 
międzyludzką musi wypełnić dotyk, nie może ona być obojętna i pu-
sta. Bycie sobą – do którego jesteśmy w liberalnych demokracjach 
z takim animuszem namawiani – będzie ubogie i okaleczone, jeśli 
nie trafi na pośrednictwo przychylnych nam (a nie tylko neutral-
nych!) instytucji. „Miłość jest przede wszystkim praktyką, a nie sta-
nem duszy. Obejmuje zarówno wolność, jak i autonomię, ponieważ 
pozwala uwolnić się od strachu przed staniem się sobą. Strach, a nie 
nienawiść, stanowi przeciwieństwo miłości”131 – pisze Eagleton. Czy 
wolność drugiej osoby uszanujemy w najlepszy sposób, usuwając się 
jej grzecznie w każdej sytuacji z drogi? Tylko czy rzadkie są sytuacje, 
gdy ktoś bliski pyta nas o zdanie, my przez grzeczność bądź źle poj-
mowaną delikatność unikamy szczerej odpowiedzi, a potem ta sama 
osoba wraca do nas pełna poczucia winy i żalu, ponieważ swoim wy-
cofaniem ułatwiliśmy jej pójście po linii najmniejszego oporu, za-
miast dostarczyć jej impulsu do podjęcia decyzji trudnej, ale której 
osoba ta w głębi duszy od początku pragnęła? Dzieci, jak się wydaje, 
mają zresztą niepokojącą manierę, aby podnosić tego rodzaju kwe-
stie w środku świątecznej kolacji i po upływie przynajmniej dziesię-
ciu lat od chwili kontrowersyjnego zdarzenia.

Bez miłości nie można więc oddać sprawiedliwości Drugiej 
osobie. W jej wolność trzeba się zaangażować, chłodny dystans nie 
wystarczy. Chyba że rozumie się go w bardzo specyficzny sposób: 
„Kliniczny, chłodny realizm […] wymaga wszelkiego rodzaju zalet – 
gotowości przyznania się do błędu, altruizmu, pokory, szczodrości 
ducha, ciężkiej pracy, wytrwałości, gotowości do współpracy, rzetel-
nego sądu itp.; zaś dla Tomasza z Akwinu wszystkie cnoty mają źró-
dło w miłości. Miłość jest najwyższą formą trzeźwego, wolnego od 
złudzeń realizmu, i dlatego tworzy bliźniaczą parę z prawdą”132. Czy 
to samo dotyczy jednak naszych relacji z Innymi w sferze publicz-

131 Idem, Trouble with Strangers, s. 308.
132 Idem, Rozum, wiara i rewolucja, s. 131.
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nej? Czy tutaj również, jak głosi postulat etyczny socjalizmu, trzeba 
kogoś „pokochać”, wejść w jego przestrzeń, aby ofiarować mu jego 
własną wolność, albo w ogóle tę osobę zrozumieć? A może społe-
czeństwo stałoby się wówczas zbyt duszne, aby swobodnie się w nim 
poruszać? W odpowiedzi na te wątpliwości Eagleton posługuje się 
przykładem feminizmu: tylko ktoś, kto interesuje się sprawami wy-
zwolenia kobiet, może zrozumieć działanie patriarchatu133.

Przykład ten warto nieco rozbudować. Feminizm wydaje się bo-
wiem tym szczęśliwym przypadkiem, który pozwala pokazać wyraź-
nie – także osobom przywiązanym do liberalnego modelu wolno-
ści – że chcąc stworzyć sprawiedliwe społeczeństwo, nie wystarczy, 
aby państwo odgrywało rolę policjanta, usuwającego zbyt ekspan-
sywnych innych (w tym również samo państwo) z drogi naszego 
spełnienia. Wyobraźmy sobie bowiem kobietę, która upiera się, że 
pomimo czasu, który poświęca czemuś, co z braku lepszego terminu 
można nazwać „ekonomią rozrodczości”, nie godzi się, aby pracują-
cy na równorzędnym z nią stanowisku mężczyzna otrzymywał wyż-
sze od niej wynagrodzenie. Twierdzi ona, że ma prawo nie tylko do 
posiadania dzieci, ale również do tego, aby nie odczuwać z tego po-
wodu frustracji w życiu zawodowym. Stając się tym, kim jest, a więc 
kobietą i matką, nie tylko ma prawo do tego, aby inni taktownie usu-
wali się z jej drogi, ale również do bycia szczęśliwą. Jeśli nie tak ła-
two jest już dziś odpowiedzieć, że decydując się na posiadanie dzie-
ci, wiedziała przecież, co robi, a zresztą, kto jej broni znaleźć sobie 
drugą pracę, gdzie będzie mogła pracować „na przykład w nocy”, do-
wodzi to tylko wagi małych precedensów tworzonych dzięki setkom 
ideologicznych czy też dyskursywnych bitew, które feminizm wygrał 
na przestrzeni wielu lat swego funkcjonowania jako ruchu. W przy-
padku tej kobiety nie sprawdzi się już zatem konsekwentny libera-
lizm, z jego powtarzaną do znudzenia mantrą, że o ile tylko w gra-
nicach przewidzianych przez prawo możemy robić, co dusza, i nie 
tylko ona, zapragnie, osiągnęliśmy już Himalaje społecznej sprawie-
dliwości. Warunkiem jej zadowolenia z życia może być wyłącznie 
socjalizm, który upiera się, że o ile nie doprowadzimy do powołania 

133 Zob. ibidem, s. 129.
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instytucji (oczywiście na jakimś etapie tu także niezbędne jest po-
średnictwo prawa), które sprawią, że nie będziemy bali się podążyć 
za kruchym głosem swoich nadziei i tęsknot, o jakiejkolwiek wolno-
ści i sprawiedliwości nie może być mowy. Walka między tymi dwie-
ma opcjami jest i będzie jednak zacięta i nieoczywista, ponieważ 
u ich źródeł „pracują” dwie sprzeczne zasady ludzkiego życia. 

Miłość, a więc również socjalizm, pozostaje dla Eagletona w bli-
skim związku z potrzebami ciała. Oczywiście nie tymi, którym moż-
na uczynić zadość w gabinetach tajskiego masażu, lecz tymi, które 
zostają zaspokojone, gdy dwoje lub troje gromadzi się w jedno imię. 
Bez tej przestrzeni wzajemności, w której obserwujemy ciało bliźnie-
go, rozpoznając w nim zarazem to, co nam wspólne, jak i jego nie-
redukowalną odmienność (ciało innego jest „dziwne i znajome”134, 
różne od naszego i takie samo, i właśnie dlatego ma być modelem 
nowej, „nieopresywnej” uniwersalności), zostajemy wciągnięci na-
tychmiast w samoreferencyjną otchłań naszej woli, której politycz-
ny odpowiednik stanowi liberalizm. „Wolność jednostki kształtują 
od środka żądania tych, przez których jedynie może się ona urze-
czywistnić. Moja wolność musi zakładać wolność innych, a nie tyl-
ko ją szanować – zakładać ją w taki sposób, aby stała się czynnikiem 
konstytuującym moją wolność. Tylko w ten sposób wolność może 
pozbyć się terrorystycznego potencjału”135. Wolność jest zatem albo 
socjalistyczna, albo terrorystyczna. Lub patrząc na tę sprawę od nie-
co innej strony: przeciwieństwem pragnienia nie jest wyrzeczenie, 
ale miłość. „Kto pragnie, a nie działa, rodzi zarazę” – pisał William 
Blake w swoich „przysłowiach piekieł”. Nasza seksualność nie staje się 
przecież czymś szlachetnym przez mechaniczną ascezę, ale dzięki jej 
przetworzeniu czy też może „rozpuszczeniu” w jakimś wyższym po-
rządku. Dokładnie na tej samej zasadzie, alternatywą dla kapitali-
stycznego rozpasania woli nie jest likwidacja lub odcięcie się od sta-
nowiących jej „rusztowanie” atrakcji. Człowiek nie staje się wolny, 
uzyskując prawo, aby w swoim mieszkaniu zaciemnić okna i swo-
ją duchową strawą uczynić nieme filmy, powieści Stendhala i opery 

134 T. Eagleton, After Theory, s. 161.
135 Idem, Święty terror, s. 126–127.
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Verdiego. Ustrój, w którym można w samotności robić wszystko, 
człowiek zostawi tylko dla takiego, w którym uzyska wpływ na waż-
ną dla wszystkich codzienność. Ustrój, w którym pozwala się nam 
wściekle krzyczeć, porzucimy tylko dla takiego, w którym ktoś nas 
z pewnością wysłucha. „W epoce nowoczesnej – dopowiedzmy, po-
sługując się jedną z charakterystycznych fraz Eagletona – projekt ten 
stał się znany pod nazwą socjalizmu”136.

Eagleton pisze najczęściej o miłości politycznej w jej końco-
wym, banalnym i socjalistycznym stadium. W kategoriach chrześci-
jańskiej teologii, która jak zwykle stanowi mniej lub bardziej jaw-
ny wzór tego, co Eagleton proponuje w sferze polityki, odpowiada 
to okresowi po zmartwychwstaniu. Tyle że Chrystus, co Eagleton 
również wielokrotnie podkreśla, zanim powstał z martwych, zstą-
pił jeszcze do piekieł. Nie wystarczy więc rzucić efektownie brzmią-
ce hasło „miłości politycznej” i parę razy pójść na manifestację, aby 
móc  spokojnie rozgościć się w nowym wspaniałym świecie. „Byłoby 
zdecydowanie łatwiej – pisze Eagleton – […] gdybyśmy mogli osią-
gnąć sprawiedliwość i braterstwo spontanicznie bez konieczności 
doprowadzenia – w wymiarze prywatnym i politycznym – do śmier-
ci naszej samolubności, przemocy, zaborczości i skłonności do do-
minacji”137. Analogia ze śmiercią i zstąpieniem do piekieł Chrystusa 
oznacza jednak, że do zmiany politycznej potrzebna jest jeszcze utra-
ta samego siebie, ponieważ tylko „rewolucja sięgająca aż tak głęboko 
może stanowić odpowiedź na naszą przygnębiająco złą kondycję”138. 
Wola jest wymagającym, nieskończenie uwodzicielskim przeciwni-
kiem. Dlatego miłość musi zawierać element cierpienia. I dlatego 
radykalna wizja życia społecznego, którą chrześcijaństwo zna pod 
nazwą królestwa niebieskiego, a polityczna lewica określa mianem 
socjalizmu, może ziścić się wyłącznie za sprawą „»rewolucji«, któ-
ra dotyka samego ciała […]. Nowe polis możliwe jest tylko na ba-
zie przemienionego ciała. To właśnie nazywa się tradycyjnie zmar-
twychwstaniem”139.

136 Idem, After Theory, s. 126.
137 Idem, Rozum, wiara i rewolucja, s. 35–36.
138 Ibidem, s. 34.
139 T. Eagleton, Jesus Christ. The Gospels, London–New York 2007, s. XXVIII.
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Co to znaczy w praktyce? Eagleton uzależnia tę wewnętrzną, re-
wolucyjną przemianę od spotkania z Obcym: anonimowym i od-
stręczającym Innym, który zjawia się w moim polu widzenia i samą 
swoją obecnością zagraża mojemu dotychczasowemu stylowi życia. 
Pisząc o takich postaciach literackich, jak Edyp (z Edypa w Kolonie) 
czy Filoktet Sofoklesa, a także pojawiającym się w niemal wszyst-
kich jego najnowszych książkach opisie greckiego rytuału pharma-
kos czy też kozła ofiarnego, Eagleton zauważa, że otwierając się na 
zewnętrzne symbole śmierci, choroby i chaosu, miasto otwiera się 
na potworność obecną w nim samym. Chodzi więc o to, aby do-
strzec i uznać, że to, co czyni Obcego „tak przerażająco trudnym do 
pokochania, mieszka w naszym własnym sercu”140. Eagleton nie jest 
jednak w tym miejscu specjalnie precyzyjny – zwłaszcza gdy trze-
ba umieścić tę znaną również z psychoanalizy praktykę emancypa-
cji (chcąc dojść z samym sobą do ładu, trzeba uważnie przejrzeć za-
wartość własnej piwnicy) w aktualnym kontekście politycznym. 
Spróbujmy to zrobić za niego, podając przykład, który być może roz-
jaśni nieco istotę całej sprawy. 

Parę lat temu polskie serwisy informacyjne wyemitowały ama-
torski film, nakręcony późnym wieczorem na ulicy Piotrkowskiej 
w Łodzi. W ciemnym i rozchwianym kadrze widać siedzącą na mur-
ku przed sklepem parę, którą zaczepia kilku ubranych w dres nasto-
latków (jeden z nich okazał się na tyle „uprzejmy”, aby cała scenę sfil-
mować, a później rozpowszechnić nagranie w Internecie). Następuje 
krótka wymiana zdań, po której ubrany w jasny dres bandzior kil-
ka razy kopie w głowę siedzącego rówieśnika. Co wówczas myśli-
my? Z pewnością najłatwiejszą i najczęstszą w tej sytuacji reakcją 
jest skrajne potępienie, jakaś kategoryczna uwaga na temat upad-
ku, degeneracji i skrajnego zwyrodnienia. „Oni” nie należą do na-
szego świata. Należałoby tę zarazę złapać, zamknąć i ogrodzić dru-
tem kolczastym: co często rzeczywiście się dzieje. Można sobie 
zresztą wyobrazić sytuację jeszcze skrajniejszą, w której główny-
mi bohaterami filmu z Piotrkowskiej nie są już ogoleni młodzień-
cy z robotniczej, czy też może „postrobotniczej”, dzielnicy Łodzi, 

140 Idem, Trouble with Strangers, s. 160.
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ale grupka ciemnoskórych, ciemnowłosych i chytrze błyskających 
ciemnymi oczami arabskich nastolatków. To scenariusz, z którym są 
często konfrontowani obywatele krajów takich, jak Francja, Wielka 
Brytania czy Niemcy. Należy przy tym pamiętać o istotnym szcze-
góle: na murku przed sklepem wciąż siedzi para wystraszonych, 
białych nastolatków. W tym wypadku prawie nikt nie ma już wąt-
pliwości: „oni” tacy po prostu są. Nie ma ratunku. Patologiczne za-
chowanie agresywnych wyrostków nie wynika z niedostatków struk-
tury społecznej, a już tym bardziej nie ma żadnego związku z tym, co 
robimy my sami. Gołym okiem widać przecież, że chodzi tu o zwy-
czajne zło, skazę na duszy, nieusuwalny defekt czyjejś natury.

Tylko czy ów amatorski film nie odsłania przypadkiem mrocznej 
prawdy dotyczącej naszego własnego życia? Prawdy, która, zgodnie 
z tym, co sugeruje Eagleton, przychodzi do nas zawsze z zewnątrz, 
w postaci zagrażających zniszczeniem naszego świata Obcych? Czy 
zachowanie tych wyrostków nie było bowiem w jakiś potworny spo-
sób logiczne? Do zajścia doszło na głównym deptaku miasta, w po-
bliżu drogich butików i restauracji, a więc w przestrzeni dla nasto-
latków z nizin równie atrakcyjnej co niemal całkowicie zamkniętej. 
Żaden z ogolonych i wystrojonych w dres wyrostków nie może prze-
cież wejść do restauracji na ulicy Piotrkowskiej, nie wywołując nie-
pokoju wśród jej personelu. Zarazem większość z nich namiętnie 
ogląda programy telewizyjne, w których występują ludzie będący 
w tego rodzaju lokalach stałymi bywalcami. To właśnie tę „sprzecz-
ność” pomógł rozwiązać film, w którym upragniona, niedostępna 
i budząca zawiść przestrzeń została sprowadzona do poziomu świa-
ta ogolonych młodzieńców. Przez chwilę nikt już nie mógł z nich  
się śmiać – to oni rządzili, na dodatek w miejscu będącym na co 
dzień źródłem ich najgłębszych upokorzeń.

Przy takim odczytaniu całego zajścia, nie rezygnując z jego kate-
gorycznej oceny moralnej, mamy szansę dostrzec, że zawarta w nim 
bezrozumna, wulgarna i bezwstydna agresja nie stanowi przekazu 
z innego świata. Przeciwnie. Jak w krzywym zwierciadle, w skraj-
nie wyolbrzymionej postaci, odbijają się w niej wszystkie te ponu-
re cechy i skłonności, których obecność przeczuwamy, a jednocze-
śnie wstydzimy się jej w naszym własnym wnętrzu: potworna agresja 
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będąca wypartym fundamentem kapitalistycznego sposobu produk-
cji, instynkt kontroli i dominacji, niepohamowana wola, która każe 
nam czynić publiczny spektakl z każdego skrawka swojego życia itd. 
„Oni” są obrazem naszej porażki, tego, czego w nas samych nie po-
trafiliśmy zmienić. Są jak dzieci, które nie zrozumiały, że istotę pro-
gramów serwowanych przez telewizje muzyczne stanowią zarobki 
i mrówcza praca setek zatrudnionych przy ich realizacji osób, a nie 
wulgarna mieszanina seksu, luksusu i przemocy, którą „oni” naiwnie 
traktują jako jej ostateczny produkt. Lub jeszcze inaczej: scena z ulicy 
Piotrkowskiej została utkana z tych wszystkich chwil w naszym ży-
ciu, gdy nie potrafiliśmy być dobrzy, gdy w pogoni za wyższą pensją 
zawieraliśmy coś, co tylko przez grzeczność nasi przyjaciele skłon-
ni byli później określać jako „kompromis”, gdy ogłupieni wykony-
waną pracą ulegaliśmy słabości, przeglądając karmiące się tanią sen-
sacją strony internetowe, które dzięki statystykom ich odsłon mogły 
przyciągnąć większą liczbę reklamodawców, co w rezultacie dało im 
możliwość dalszego poszerzania swej godnej pożałowania oferty itd. 
Dokładnie na tej samej zasadzie, chrześcijanin jest zobligowany, aby 
chyląc głowę przed wizerunkiem umęczonego Chrystusa, powtarzać 
„moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina” (choć, jak można 
niestety się domyślać, częściej przybiera to postać skargi, co też „oni” 
zrobili naszemu Panu Jezusowi). 

Z pewnością byłoby łatwiej, gdyby nasi anawim, wykluczeni, 
byli tylko ślepymi albo chorymi na trąd nędzarzami, pokornie cze-
kającymi na jakiekolwiek wsparcie. Tymczasem są oni często na-
pompowanymi sterydami i testosteronem, ogłupionymi tanią roz-
rywką i przekonanymi o własnej racji klientami opieki społecznej, 
którzy nienawidzą własnych kobiet. Tak wyglądają jednak dzisiejsi 
„niewinni winowajcy”, odpady kapitalistycznego społeczeństwa, lu-
dzie, dla których nie potrafiliśmy znaleźć miejsca w obrębie istnieją-
cego porządku, i których z tego samego powodu powinniśmy odna-
leźć w jakimś mniej fotogenicznym zakątku własnej duszy: 

Współczesny Zachód – pisze Eagleton – nie znalazł chyba jeszcze od-
powiednika dla tego czynu w ramach własnych relacji z zewnętrznym 
zagrożeniem. Nie umie rozpoznać symptomów słabości i desperacji 
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w szalonej wściekłości, która stoi u jego bram, przez co potrafi się jedy-
nie bać, będąc niezdolnym do współczucia dla niesprawiedliwości, ja-
kie zrodziły potwora. Dziś kozioł ofiarny lub pharmakos to nie całopal-
na ofiara ani para wynajętych rzezimieszków, ale nędzarze naszej ziemi, 
odpady globalnego kapitalizmu141. 

Słowem: zstąpienie podmiotu do piekieł, stanowiące warunek jego 
późniejszego „zmartwychwstania”, a także miłości politycznej i so-
cjalizmu, dochodzi do skutku tylko wówczas, gdy uznajemy naszą 
osobistą, moralną odpowiedzialność za ludzi i wydarzenia, z który-
mi (co moglibyśmy bez trudu wykazać) nie mamy żadnego związku. 
Ale być może jest jeszcze gorzej: z subiektywnego punktu widzenia, 
utożsamiając się z wyrzuconym poza społeczny nawias e l e m e n-
t e m, wchodzimy w sojusz z tym, co zwykliśmy uznawać za zło. To 
dlatego transformacja czy też śmierć i zmartwychwstanie podmiotu 
odbywa się na ogół w chwilach transgresji, rewolucji, zerwania z co-
dziennością, uniesienia. O ile więc w poprzednim rozdziale opisywa-
liśmy z pomocą Jamesona chorobliwy nałóg i opór ponowoczesnego 
podmiotu przed wszystkim, co mogłoby doprowadzić do jego wyle-
czenia, a teraz przyglądamy się wraz w Eagletonem prawom społecz-
nego zdrowia i osobistego zadowolenia z życia (które, wbrew temu, 
co na ogół twierdzą lekarze, nie są wcale ciekawsze i piękniejsze od 
praw choroby), o tyle w następnym rozdziale skupimy się za sprawą 
Žižka na problemie w obecnej sytuacji najbardziej naglącym – go-
rączce, który ów rajski płaskowyż z konieczności poprzedza.

141  Idem, Święty terror, s. 202.





rozdział 5
Slavoj Žižek: sola fide!

Na początku miało być inaczej –
 świetliste kręgi chóry i stopnie abstrakcji

ale nie udało się oddzielić dokładnie
ciała od duszy i przychodziła tutaj

z kroplą sadła nitką mięśni
trzeba było wyciągnąć wnioski

Zbigniew Herbert, Sprawozdanie z raju

Jeśli ziarno pszenicy wrzucone w ziemię nie obumrze,
pozostanie tam samo; jeśli zaś obumrze,

przynosi obfity plon.
J 12,24

Socjalizm na kozetce

Chory na schizofrenię amerykański pisarz Philip K. Dick zasłynął 
swego czasu stwierdzeniem, że Stanisław Lem to nie żaden polski 
twórca literatury science fiction, ale spisek KGB. Pod kryptonimem 
„Stanisław Lem” ukrywała się zdaniem Dicka grupa zatrudnionych 
przez rosyjskie służby specjalne autorów. Ich skoszarowanie pod 
wspólnym pseudonimem miało dowieść światu, że także w dziedzi-
nie literatury człowiek sowiecki może więcej, a w każdym razie nie 
mniej niż jego odpowiednik po drugiej stronie żelaznej kurtyny. Dla 
Dicka nie ulegało wątpliwości, że jeden człowiek nie mógłby napisać 
w krótkim czasie tak wielu różnorodnych dzieł co Stanisław Lem. 
W końcu sam Dick, mimo choroby i głębokiego uzależnienia od 
wszelkiego rodzaju używek, napisał w szczytowej formie „zaledwie” 
jedenaście powieści i sześćdziesiąt opowiadań w przeciągu dwóch 
lat. Co gorsza, wszystkie w dosyć podobnej stylistyce.
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Stosunek Dicka do Lema odpowiada mniej więcej uczuciom, ja-
kie wobec Slavoja Žižka, urodzonego w Lublanie filozofa i psychoana-
lityka, muszą żywić współcześni humaniści. Žižek pisze w naprawdę 
zastraszających ilościach: kilkadziesiąt książek, przetłumaczonych 
na dwadzieścia języków, setki artykułów. Wszystko to w ciągu trzy-
dziestu lat kariery akademickiej. Równie imponujący jest zakres po-
dejmowanych przez niego tematów. Chrześcijańskie miłosierdzie są-
siaduje u niego z problematyką ideologii, by w następnym akapicie 
ustąpić miejsca operom mydlanym, analizie symboliki czekolado-
wego jajka-niespodzianki, rozważaniom dotyczącym funkcjonalno-
ści seksualnych gadżetów, aby już po kilku stronach czytelnik miał 
przed sobą abstrakcyjne i często niezbyt zrozumiałe rozważania na 
temat filozofii Schellinga lub Hegla. W tym szaleństwie na ogół tkwi 
jednak pewna metoda. Pomimo wizerunku gwiazdy rocka, żywio-
łowości i ogólnego rozwichrzenia pisma słoweńskiego filozofa mają 
stały teoretyczny rdzeń. Chodzi o psychoanalizę w wydaniu francu-
skiego psychiatry, Jacques’a Lacana. W jednym z wywiadów Žižek 
posunął się nawet do stwierdzenia, że jest „stachanowcem lacani-
zmu”, co w efektowny i prowokacyjny, a więc właściwy Žižkowi spo-
sób oddaje miejsce, jakie teoria Lacana zajmuje w jego twórczości.

Podobnie jak inni teoretycy późnej lewicy Žižek ma zatem swój 
„mechanizm translacyjny”, który zapewnia jego teorii spójność, po-
zwalając mu zarazem swobodnie przemieszczać się pomiędzy róż-
nymi poziomami analizy. To z pewnością nie przypadek, że żaden 
z teoretyków późnej lewicy nie mieści się w ramach ustanowionych 
przez tradycyjne dyscypliny akademickie. Wszyscy oni poszukują 
bowiem „języka całości”, miejsca i punktu zaczepienia, także w sen-
sie instytucjonalnym, skąd mogliby mówić o świecie jako takim, ży-
ciu w ogóle, bez popadania w wąskie ramy uniwersyteckich specja-
lizacji – ale i nie rezygnując z przywileju, jaki daje techniczny język 
współczesnej humanistyki. Przypomnijmy, że Eagleton dostrzegł 
w Harveyu autora, który z jednakową biegłością wypowiada się  
o, dajmy na to, kresce Paula Gauguina, architekturze Chongqingu 
i kapitalistycznej markoekonomii1. Czy Harvey jest zatem znawcą 

1 Zob. rozdział 2, przypis 1.
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sztuki, geografem, historykiem, socjologiem, filozofem, ekonomistą, 
antropologiem, czy może historykiem idei? A może po prostu mark-
sistą? Na której z bibliotecznych półek szukać jego pism? W ramach 
jakiego kursu wykładać jego koncepcje? Podobne wątpliwości moż-
na skierować pod adresem reszty późnolewicowych myślicieli. Czy 
Anderson to historyk, historyk idei, filozof historii, socjolog, polito-
log czy marksista? Jameson, pytany o rolę, jaką we własnym pisar-
stwie przydziela myśli Marksa, powołuje się na teologów katolickich, 
„choćby jezuitów”, którzy „potrafili sprawnie przechodzić od jedne-
go języka filozoficznego do drugiego. Marksizm jest obecnie jedyną 
świecką wersją tej umiejętności, jaka jest mi znana”2. W tym samym 
wywiadzie Jameson wspomina też Žižka, u którego podobnym „ko-
dem translacyjnym” jest właśnie teoria Lacana. Z kolei Eagleton, jak 
widzieliśmy w poprzednim rozdziale, korzysta w swojej pracy obfi-
cie zarówno z marksizmu, jak i teologii chrześcijańskiej, nie stroniąc 
od inspiracji psychoanalizą. Być może nikła do tej pory obecność 
teoretyków kulturowych w polskiej literaturze humanistycznej nie 
wynika więc ostatecznie wyłącznie z potransformacyjnej alergii na 
marksizm, o której wspomina Rorty3, ale również z niskiej toleran-
cji nadwiślańskiej humanistyki na wszelkiego rodzaju interdyscypli-
narne przedsięwzięcia. Strawne, choć nie bez pewnych zastrzeżeń, są 
dla nas połączenia filozofa i socjologa, do których przyzwyczaili nas 
klasycy: Bauman, Habermas czy Bourdieu. Ale już krytyk literacki, 
którego równie dobrze dałoby się uznać za socjologa, psychoanality-
ka i filozofa, a być może również teologa, budzi w polskim humani-
ście najwyższy niepokój.

Te uwagi nie dotyczą jednak Žižka. A dokładniej: nie cieszy się 
on wprawdzie szczególną estymą wśród rodzimych recenzentów, 
ale z pewnością ominął go nieurodzaj wydawniczy. Liczba dostęp-
nych w Polsce przekładów książek słoweńskiego filozofa jest znacz-
na i stale się powiększa. To samo można powiedzieć o literaturze 
wtórnej na jego temat. Obszerna rekonstrukcja poglądów, która była 

2 Marxism and Historicity of Theory. An Interview by Xudong Zhang, w: M. Hardt, 
K. Weeks (eds.), The Jameson Reader, Oxford 2000, s. 158.

3 Zob. rozdział 2, przypis 10.
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nieunikniona w przypadku pozostałych teoretyków późnej lewicy, 
nie wydaje się zatem w przypadku Žižka konieczna. Jego koncep-
cje przywołuję tutaj wyłącznie w tym zakresie, w jakim stanowią one 
część rekonstruowanej przeze mnie w tej pracy opowieści: od mi-
metycznego zanurzenia w płynnym żywiole nowoczesności po pró-
by poddania jego schizofrenicznego pływu etycznej kontroli. Žižek, 
co tłumaczy jego obecność na ostatnim etapie tej historii, i o czym 
wspominałem we wstępie, nie tyle pisze w swoich książkach o pono-
woczesności, ile ją w nich zakłada4. Ponowoczesność jest, jej istotę 
stanowi kapitalizm, właściwe pytanie brzmi zatem: co dalej? Wydaje się 
rzeczą zupełnie naturalną, że gros rozważań Žižka wypełniają w tej 
sytuacji próby zdefiniowania alternatywy wobec obecnej, późnej od-
miany kapitalizmu. W wydaniu słoweńskiego autora przyjmuje to na 
ogół kształt refleksji dotyczącej ograniczeń, jakie na kształt przyszłe-
go systemu nakładają ludzkie popędy. Podtytuł większości jego prac 
mógłby z powodzeniem brzmieć: „Rzeczy, które chcielibyście wie-
dzieć o socjalizmie, ale nie przyszło wam do głowy, aby zapytać o to 
waszego psychoanalityka”. W żadnej z nich Žižek nie ukrywa jednak, 
a być może znajduje szczególną przyjemność w przypominaniu swo-
im „pacjentom”, że z wygodnej kozetki prędzej czy później trzeba bę-
dzie się podnieść. W tym miejscu Lacan w pisarstwie Žižka ustępu-
je miejsca (na tyle, na ile to w ogóle możliwe u kogoś, kogo Eagleton 
nie bez racji nazywa „ziemskim reprezentantem” francuskiego psy-
choanalityka) Leninowi oraz chrześcijańskiej teologii. Tę samą ko-
lejność: ponowoczesność, psychoanalityczne rozpoznanie, moment 
zwrotny chrześcijaństwa staram się zachować w dalszej części tego 
rozdziału. Całość przeplatam i kończę propozycją korekty koncep-
cji Žižka, które w wielu punktach wydają mi się odrobinę nachalne 
i niezbyt odpowiedzialne, choć zarazem zbyt cenne, aby wylać je po 
prostu wraz z krytyczną kąpielą.

4 Także rozumienie ponowoczesności przez Žižka zostało omówione w osob-
nym rozdziale dostępnej po polsku pracy Tony’ego Myersa (zob. T. Myers, Sla-
voj Žižek, przeł. J. Kutyła, w: Žižek. Przewodnik krytyki politycznej, przeł. zespół 
tłumaczy, Warszawa 2009, s. 72–92). Dalej zwracam uwagę na kilka podsta-
wowych cech tej koncepcji, bez których utrudnione byłoby zrozumienie propo-
zycji Žižka dotyczących przyszłości.
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Gdy Boga nie ma

Tak więc ponowoczesność to dla Žižka po prosta epoka, w której 
żyjemy. Słoweński filozof opisuje ją mniej więcej tak, jak zwykł to 
czynić Zygmunt Bauman (w czasach, gdy nie porzucił on jeszcze 
tego pojęcia na rzecz bardziej autorskiej „płynnej nowoczesności-
”)5. Ponowoczesność zaczyna się wtedy, gdy porządku jest w naszym 
życiu za mało, a wolności za dużo. Całkowitej swobody można bo-
wiem doświadczać równie boleśnie co braku jakiegokolwiek wyboru. 
Rozważmy przykład. W trakcie urządzania domu uprzejmy kapitali-
styczny chochlik przenosi nas do sklepu z wyposażeniem wnętrz, od-
dając do naszej dyspozycji nieograniczoną ilość gotówki. Materialne 
bariery znikają, a zatem ostateczny wygląd domu zależy wyłącznie 
od naszej pomysłowości. Z pespektywy konsumenta trudno o bar-
dziej kuszącą perspektywę. Już po upływie kilku kwadransów skle-
powa oferta zaczyna jednak budzić niepokój. Czy dokonywane przez 
nas wybory aby na pewno są racjonalne? Czy wybierając zgodnie 
ze swoją najlepszą wiedzą i rozeznaniem, nie tracimy przypadkiem 
szansy na inne, atrakcyjniejsze opcje (jakże tu samemu wpaść na te 
wszystkie wspaniałe pomysły)? Cała sytuacja zaczyna robić się nie-
przyjemna, wprowadzając nas w stan dziwnego rozdrażnienia i nad-
wrażliwości. Wątpliwości zaczynają się mnożyć. Co lepiej oddaje 
naszą osobowość? Czy zielone będzie nam się podobać za parę lat? 
Trzeba podjąć jakąś decyzję! Kupiwszy czerwone, po paru godzinach 
wracamy jednak z rachunkiem do kasy, twierdząc, że chcieliśmy ró-
żowe, ale zmyliło nas światło w sklepie. Ostatecznie w mieszkaniu, 
które sami urządziliśmy, czujemy się gorzej niż w mieszkaniu o wie-

5 „»Postmodernizm« to całkiem co innego niż »ponowoczesność«, a ja konse-
kwentnie zajmowałem się badaniem i opisem tej drugiej (choć wyznam, że 
znużony plątaniem tych dwóch pojęć przez mych czytelników, a bardziej jesz-
cze przez tych, co o mnie pisali bez czytania, skłonny jestem ostatnio machnąć 
ręką na termin »ponowoczesność«. Wolę posługiwać się terminem »miękkiej« 
lub »płynnej« nowoczesności. Jako że sam to pojęcie ukułem, żywię – płon-
ną zapewne – nadzieję, że tym razem się uda; że będzie ono używane w sensie, 
jaki wyłuszczyłem w książce pod tymże tytułem, w jakiej to pojęcie wprowadzi-
łem)” (Odczarować odczarowane, rozmowa z Profesorem Zygmuntem Bauma-
nem – http://www.tezeusz.pl/cms/tz/index.php?id=326).
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le mniej funkcjonalnym, estetycznym i wygodnym, którego wystrój 
został nam narzucony przez zewnętrzne okoliczności. Do tego dru-
giego można było w końcu się przyzwyczaić (boazeria, lastryko, ob-
łażące tapety). W pierwszym ciągle nas denerwują wynikające z na-
szych własnych decyzji niedoróbki.

W jaki sposób dokonać zatem wyboru, nie mając nad sobą, przy 
sobie, żadnego rozstrzygającego autorytetu? Czy też, co chyba jesz-
cze dotkliwsze, nie mogąc zrzucić na nikogo i na nic odpowiedzial-
ności za swoje zawsze niedoskonałe, obarczone ryzykiem błędu 
decyzje? Narzucają się dwie strategie. Po pierwsze, zamiast z entu-
zjazmem korzystać, można gorączkowo rozglądać się za sprzedaw-
cą (ekspertem), w którego ręce czym prędzej powierzymy cząstkę 
podarowanej nam wolności. Drugim sensownym wyjściem wyda-
je się absolutna kontrola, jakaś szalona, całkowita i bezwzględna po-
prawność. W taki sposób tłumaczył skutki niepokoju wynikającego 
z doktryny predestynacji Weber. Tak też postrzega społeczne prze-
słanki rozwoju anoreksji, paradygmatycznego zaburzenia późnej no-
woczesności, Anthony Giddens. Wszak problem, który tutaj rozwa-
żamy, w rzeczywistości nie dotyczy przecież tylko koloru ścian lub 
takich czy innych elementów wyposażenia kuchni. Wnętrze urzą-
dzanego przez nas w ponowoczesności domu to oczywiście nic in-
nego niż nasze własne życie6.

6 Tę nieobecność rozstrzygającego (czy to wewnętrznego, czy zewnętrznego) 
autorytetu w naszym życiu Žižek określa mianem rozpadu wielkiego Innego. 
Chorobliwy niepokój wynikający z tego faktu nazywa on za Lacanem histerią. 
Histeria polega na nieumiejętności lub, w tym wypadku, niemożliwości odczy-
tania żądań płynących pod naszym adresem ze strony wielkiego Innego (zob.  
S. Žižek, Wzniosły obiekt ideologii, przeł. J. Bator i P. Dybel, Wrocław 2001, s. 141). 
Jedną z odmian histerii jest z kolei nerwica obsesyjna, która polega na (błęd-
nym) przeświadczeniu, że wielki Inny chce od nas pracy, co powoduje u zner-
wicowanego człowieka niestrudzone ponawianie sprawiającej trudność aktyw-
ności (zob. T. Myers, Slavoj Žižek, s. 133). Czymś takim jest właśnie anoreksja. 
Jeszcze innym sposobem na oswojenie niepokoju wynikającego z rozpadu wiel-
kiego Innego jest tworzenie „Innego Innego”, czyli udawanie przed sobą oraz 
innymi, że jakiś Inny faktycznie i mimo wszystko istnieje (to dla odmiany psy-
choza). W praktyce oznacza to na przykład wiarę w różnego rodzaju teorie spi-
sku. Ponieważ nie jestem zwolennikiem tego technicznego i często, mam wra-
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Giddens pisze:

Jednostki anorektyczne często poddają swoje ciało ekstremalnym re-
żimom. Taka osoba może na przykład odbyć kilkumilowy bieg, na-
stępnie wziąć udział w wyczerpujących i długich zajęciach gimna-
stycznych, a potem pójść na siłownię. Takie czynności dają poczucie 
satysfakcji, nie rozpaczy, i wyraźnie widać w nich elementy przejmowa-
nia kontroli […]. Pochodzące z nieświadomego wstydu destruktywne 
uczucia skupiają się na stosowanych wobec ciała reżimach. Niezwykłe 
nasilenie, jakie może osiągnąć anorektyczna asceza, nosi znamię bez-
względnego wewnętrznego poświęcenia się, którego źródeł, tkwiących 
w projekcie tożsamościowym, jednostka jest tylko częściowo świado-
ma. „Obcość” ciała – w którym jednostka nie czuje się dobrze – tłuma-
czy, dlaczego anorektyczki potrafią doprowadzić dietetyczny reżim aż 
do momentu faktycznego „zagłodzenia się na śmierć”. Jednostka czu-
ję się „godnie” tylko dzięki reżimowi samoregulacji, który jest tak zu-
pełny, że najmniejsze odstępstwo staje się równoznaczne ze śmiertel-
nym zagrożeniem7.

Trudno powiedzieć, na ile dobór pojęć i metafor jest u Giddensa w tym 
miejscu celowy, ale uzyskany przez niego efekt pozwala z wyjątkową 
precyzją poprowadzić linię rozwojową między nowoczesnością a jej 
współczesnym następcą. Po pierwsze, słowo „reżim”. Wówczas spo-
łeczno-polityczny, w ponowoczesności dietetyczno-treningowy. Po 
drugie, „pochodzące z nieświadomego wstydu destruktywne uczu-
cia”, z którymi można sobie poradzić wyłącznie dzięki przejęciu kon-
troli. W najbardziej dramatycznym epizodzie nowoczesności cho-
dziło o hańbę Wersalu i kontrolę nad organizmem państwowym, 
obecnie patologiczny wstyd i jego regulacja dotyczą ludzkiej fizjo-
logii. Po trzecie, sposobem na przejęcie kontroli ma być wdrażany 
z całą bezwzględnością projekt. Wówczas społeczny, obecnie tożsa-
mościowy. Po czwarte, zagrażająca nam od wewnątrz i budząca este-
tyczny niepokój obcość. Wtedy obce ciało stanowili przedstawiciele 

żenie, niewiele wnoszącego żargonu Lacana, wszędzie tam, gdzie to możliwe, 
staram się wyjaśniać koncepcje Žižka przy pomocy języka potocznego.

7 A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej no-
woczesności, przeł. A. Szulżycka, Warszawa 2001, s. 148–149.
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określonych grup etnicznych lub narodowościowych, teraz obce jest 
ciało własne. Po piąte, wywołaną przez wstyd godność można odzy-
skać wyłącznie doprowadzając „reżim samoregulacji” do skrajności. 
Wtedy skrajność polegała na zagłodzeniu na śmierć pewnej grupy 
ludzi, przy opisie teraźniejszości, zgodnie z rozpoznawalną już re-
gułą przepisywania tego, co społeczne, na jednostkowe i prywatne, 
należy umieścić czasownik zagłodzić w formie zwrotnej. W nowo-
czesności ludzie głodzili, w ponowoczesności głodzą s i ę  na śmierć. 
Po szóste, każde odstępstwo od imperatywów reżimu i wzorca czy-
stości jest postrzegane jako śmiertelne zagrożenie, co w naturalny 
sposób musiało i musi rodzić ciążenie ku ostatecznemu rozwiąza-
niu drażniącej nasze odczucia estetyczne kwestii. Dopóki po ulicach 
Europy chodzi przynajmniej jeden Żyd, dopóki na moje kości na-
nizany pozostaje choćby gram tłuszczu, nie zaznam spokoju. W su-
mie, za sprawą Giddensa otrzymujemy więc wspaniały przyczynek 
do ponowoczesnej anatomii ludzkiej destrukcyjności. Mem totalnej 
kontroli nie zniknął, tylko zmutował. Nie jest już realizowany w ra-
mach projektu społecznego, ale tożsamościowego, sięgnął ciała i nie-
świadomości.

„Jeśli Boga nie ma, wszystko jest zabronione” – powtarza z ko-
lei za Lacanem i przeciw Dostojewskiemu Žižek, zwracając uwagę na 
jeszcze jeden inny aspekt wynikającego z ponowoczesności niepo-
koju8. Otóż stan szczególnego lęku i „rozedrgania”, w jaki wprowa-
dza ponowoczesny podmiot płynność społecznego świata, powoduje 
jego dramatyczną nadwrażliwość na dotyk, na wszelkie zewnętrzne 
bodźce. „Każdy kontakt z innym ludzkim bytem jest doświadczany 
jako potencjalne zagrożenie (inny rani mnie już wtedy, gdy pali, gdy 
rzuca na mnie pożądliwe spojrzenie)”9. Stąd bierze początek, pisze 
Žižek, „podstawowy proces »postmodernizmu«: dostęp do obiek-
tu pozbawionego swojej substancji”10. Przedmioty muszą dotrzeć do 
nas w wyjałowionej postaci. To dlatego na rynku znajdujemy dziś 

8 Zob. S. Žižek, Kukła i karzeł. Perwersyjny rdzeń chrześcijaństwa, przeł. M. Kro-
piwnicki, Bydgoszcz–Warszawa–Wrocław 2006, s. 132.

9 Idem, O wierze, przeł. B. Baran, Warszawa 2008, s. 210.
10 Idem, Rewolucja u bram. Pisma Lenina z roku 1917, przeł. J. Kutyła, Kraków 

2006, s. 319.
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[…] całą serię produktów pozbawionych szkodliwych własności: kawa 
bez kofeiny, śmietanka bez tłuszczu, piwo bez alkoholu… Listę można 
przedłużać: co z wirtualnym seksem jako seksem bez seksu, doktryną 
Colina Powella mówiącą o działaniach wojennych bez ofiar (po naszej 
stronie, oczywiście) jako wojnie bez wojny, co ze współczesną redefi-
nicją polityki jako sztuki administracji eksperckiej, czyli polityką bez 
polityki, aż po dzisiejszą tolerancyjną, liberalną wielokulturowość jako 
doświadczenie Innego pozbawionego Inności (wyidealizowany Inny, 
który wykonuje fascynujące tańce i ma ekologicznie zdrowe, holistycz-
ne podejście do rzeczywistości, podczas gdy takie jego cechy jak bicie 
żony pozostają poza zasięgiem wzroku)?11 

Słowem: za sprawą zafundowanej nam płynnej odmiany wolności 
jesteśmy dziś tak podminowani i niespokojni, że wszystko co nie 
dość sterylne i higieniczne postrzegamy jako potencjalne zagroże-
nie. Czy tak rozpowszechnione dziś alergie nie stanowią cielesnego 
obrazu tej prawidłowości? O reakcji alergicznej mówimy wówczas, 
gdy nasz organizm rozpoznaje neutralny, zwyczajny bodziec środo-
wiskowy jako potencjalne zagrożenie i wszczyna procedury awaryj-
ne. W metaforycznym sensie wszyscy jesteśmy już więc alergikami, 
o czym najlepiej świadczą reakcje ludzi na rzekomą pandemię świń-
skiej grypy pod koniec 2009 roku. To samo można zaobserwować 
w sposobie, w jaki korzystamy na co dzień z różnego rodzaju urzą-
dzeń technicznych. Weźmy dawny gramofon i dzisiejszy odtwarzacz 
płyt kompaktowych. Czarna winylowa płyta trzeszczała i przeskaki-
wała, a jednak wszyscy się z tym godzili i uważali taki stan rzeczy za 
naturalny. Tymczasem jedna rysa na (skądinąd o wiele doskonalszej 
w zakresie reprodukcji dźwięku) płycie cyfrowej potrafi zepsuć od-
biór najlepszego nawet koncertu. Na tej samej zasadzie „profesjo-
nalni” użytkownicy rowerów posiadają urocze słowo na określenie 
wszystkich tych irytujących, a zarazem niedających się umiejscowić 

11 Idem, Kukła i karzeł, s. 131–132. W przypadku Žižka zamieszczanie odwołań bi-
bliograficznych jest zadaniem o tyle niewdzięcznym, że te same wątki czy nawet 
całe sformułowania i zwroty pojawiają się u niego równolegle w różnych książ-
kach, artykułach i kontekstach. Ponieważ całościowa rekonstrukcja jego „dro-
gi intelektualnej” nie stanowi tematu tego rozdziału, w większości wypadków 
ograniczam się w takich sytuacjach do wskazania jednego źródła.
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dźwięków, które ich rowery wydają podczas jazdy. To tak zwane 
„trzeszczaki” – fora internetowe pełne są rad i instrukcji, jak po-
zbyć się ich najwyraźniej nieznośnego towarzystwa. „Gdy trzeszczy 
w okolicach suportu sprawdzić po kolei, czy dokręcone są: pedały, 
korby, koronki, środek suportu […]. Jeżeli trzeszczy nadal, należy 
wszystko zdemontować, wyczyścić z piachu, starego smaru i inne-
go brudu, i po nałożeniu na wszystkie gwinty nowego smaru skręcić 
[…]. Jeżeli trzeszczy nadal, to albo trzeszczy w innym miejscu, albo 
należy obejrzeć wszystkie spawy i ich okolice, bo pewnie masz poła-
maną ramę”12 itd. Nieuchronnie przychodzi w tym miejscu do gło-
wy scenariusz, w którym pewien człowiek, wymieniwszy w swoim 
rowerze wszystkie bez wyjątku części, wsiada z pełnym zadowolenia 
uśmiechem na wypieszczony jednoślad tylko po to, aby się przeko-
nać, że „trzeszczaki” nie tylko nie zniknęły, ale w dalszym ciągu ro-
bią swoje i to w dokładnie tym samym miejscu, co wcześniej (oczy-
wiście w takim scenariuszu wszystko popsułaby wymiana roweru na 
nowy, nawet gdyby „trzeszczaki” pojawiły się również w tym samym 
miejscu w nowym pojeździe – taka historia byłaby już czystą fanta-
styką, zamiast opowiadać o czymś, w czym bez trudu rozpoznajemy 
dynamikę czy też „ekonomię libidalną” naszego życia).

Ideologia ponowoczesna

Ponowocześni ideolodzy – politycy i pracownicy agencji reklamo-
wych – podejmują oczywiście heroiczne próby, aby społeczeństwo 
niepokoju i ryzyka ubrać w szaty społeczeństwa szans i możliwości. 
Taka była treść niesławnego społeczeństwa właścicieli (ownership 
society) George’a W. Busha. W folderze reklamowym firmy Škoda 
można z kolei znaleźć następujące wyjaśnienie: „Zamieszczone in-
formacje były aktualne w momencie oddania do druku. Zgodnie 
z dewizą Škody, dotyczącą stałego udoskonalania, informacje te nie 
są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomie-
nia”. Innymi słowy, to, że wszystko może zmienić się w każdej chwili, 

12 http://www.rowerowy.bialystok.pl/index.php?art=24



325SL AVOJ ŽIŽEK:  SOL A FIDE!

i to „bez wcześniejszego powiadomienia”, nie jest jakąś przykrą oko-
licznością, lecz zostało przez nas świadomie zaplanowane, wynika 
z wprowadzanych przez nas bezustannie ulepszeń, wszak, jak można  
się domyślać, naszą dewizą jest „troska o klienta”.

Žižek twierdzi jednak – to jego najważniejszy i najbardziej ory-
ginalny wkład w opis ponowoczesnej ideologii – że zabiegi dzisiej-
szych spin doktorów w znacznej mierze spalają na panewce. My, po-
nowocześni, jesteśmy bowiem „refleksyjni” i wiemy doskonale, co 
robimy. W razie czego mamy zaś wokół siebie dość gadających głów, 
które nie omieszkają nas uświadomić odnośnie do naszej prawdzi-
wej i godnej pożałowania kondycji. Czy ideologia utraciła już za-
tem swoją władzę? W żadnym wypadku. Dewaluacji uległo wyłącz-
nie Marksowskie „pojęcie ideologii jako naiwnej świadomości”13. 
Według Žižka nie istnieje bowiem prawdziwa rzeczywistość społecz-
na, pełna wyzysku i przemocy, którą przykrywałby płaszcz pięknych 
ideologicznych złudzeń. A w związku z tym, krytyka ideologii nie 
może już ograniczać się do gestu zerwania ze świata świętej aureoli, 
dzięki czemu stanąłby on przed naszymi oczami w niezafałszowanej 
postaci, mobilizując masy do przedsięwzięcia radykalnych, zmierza-
jących do jego transformacji kroków. Hasło dzisiejszej ideologii nie 
brzmi już: „Nie wiedzą, co czynią, i (dlatego) to czynią”, ale: „Bardzo 
dobrze wiedzą, co czynią, a mimo to nadal to czynią” (słynna for-
muła Petera Sloterdijka z Krytyki cynicznego rozumu)14. Taka posta-
wa, jak podkreśla Žižek, zdobywała pierwsze przyczółki w znanych 
mu z autopsji czasach realnego socjalizmu, zwłaszcza w ostatnich la-
tach istnienia ustroju. Wprawdzie nikt nie wierzył w to, co mówiła 
partia, ale wszyscy zachowywali się tak, jakby świadomość serwowa-
nego im oszustwa nie miała żadnego wpływu na ich codzienne za-
chowanie. Tyle że ponowoczesność to epoka, w której takie nasta-
wienie do życia staje się normą. Reklama mówi nam, że jest tylko re-
klamą i że jej jedynym celem jest sprzedanie nam produktu, które-
go wcale nie potrzebujemy, a który i tak po jej obejrzeniu kupimy –  
po czym idziemy do sklepu i to właśnie robimy. Jak to się dzieje, 

13 S. Žižek, Wzniosły obiekt ideologii, s. 43.
14 Zob. m.in. idem, Kukła i karzeł, s. 24.
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że nawet pełna świadomość dokonywanej naszym kosztem mani-
pulacji nie chroni nas przed zachowywaniem się w narzucany przez 
system sposób? Skąd masowe i gorliwe uczestnictwo w czymś, co 
nie tylko nie budzi w nas entuzjazmu, ale z czego w innych okolicz-
nościach potrafimy uczynić ironiczny spektakl (w Polsce lat osiem-
dziesiątych działalność o podobnym profilu rozwijała wrocławska 
Pomarańczowa Alternatywa)?

Žižek mówi, że systemy społeczne nie muszą być akceptowane 
i prawomocne, o ile tylko są podtrzymywane przez skuteczne fantazje 
i fetysze: „[…] zasadniczy poziom ideologii nie polega na iluzji ma-
skującej rzeczywisty stan rzeczy, ale na (nieświadomej) fantazji struk-
turyzującej rzeczywistość społeczną jako taką”15. To, w co „oficjal-
nie” wierzymy, nie ma aż tak wielkiego znaczenia. Cały nasz sposób 
odczuwania przesiąknięty jest bowiem takim lub innym widmowym 
scenariuszem. Fantazje określają, na zasadzie Heideggerowskiego 
przedrozumienia, charakter naszego uczestnictwa w świecie. Są one 
czymś najbardziej źródłowym bądź, jak to określa Žižek, „preonto-
logicznym”16. To rodzaj „wiedzy przed i ponad wiedzą” rozstrzygają-
cej o tym, jakie informacje jesteśmy w ogóle w stanie później przy-
swoić. Dlatego prawdą jest paradoksalne stwierdzenie, że w życiu 
przytrafiają się nam tylko takie przypadki, jakie sami potrafiliśmy 
wybrać (przez przypadek kupiłem na dworcu książkę, która zmieni-
ła moje życie; tylko dlaczego zwróciłem uwagę właśnie na tę książ-
kę, a nie na równie przypadkową rozmowę odbytą tego samego dnia 
w przedziale pociągu? itd.). Ideologia, uzależniona od przed-sądów 
fantazji, nie musi już korzystać wzorem dawnej propagandy z cięż-
kiej nadziemnej infrastruktury, lecz przypomina raczej pole ener-
gii, pełne zgęstnień i wewnętrznych napięć (widma nieświadomych 
fantazji), które na zasadzie niewidzialnej matrycy zostało rozproszo-
ne pośród sprawiających skądinąd całkiem solidne wrażenie obiek-
tów. W podobny sposób Einsteinowski obraz świata uzupełnia czy 
też „podszywa” makroskopowy model rzeczywistości, wypracowany 
na podstawie Newtonowskiej mechaniki. 

15 Idem, Wzniosły obiekt ideologii, s. 48.
16 Zob. idem, Przekleństwo fantazji, przeł. A. Chmielewski, Wrocław 1998, s. 111.
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Czy tego rodzaju fantazje muszą istnieć? Tak, ponieważ zgod-
nie z przejętą przez Žižka od Lacana psychoanalityczną mitologią 
porządek symboliczny (Symboliczne, wielki Inny), odpowiadają-
cy mniej więcej społeczno-kulturowym ramom naszego życia, jest 
wybrakowany i niekompletny. Brakuje w nim istotnej części nas sa-
mych. W chwili naszego włączenia w dziedzinę Symbolicznego – co 
wiąże się z nauką mowy – nasze ciała zostają skolonizowane przez 
techniczny aparat języka. Tylko zajmując miejsce w porządku kultu-
rowych znaczących, możemy zyskać tożsamość, ale chwila ta jest za-
razem upadkiem, wygnaniem z samego siebie. „[…] porządek sym-
boliczny jest pasożytniczą maszyną, która wdziera się w ludzką istotę 
i ją uzupełnia jako jej proteza”17 (wiąże się to ściśle z koncepcją „języ-
kowo zapośredniczonego” upadku, o którym pisał Eagleton; to jed-
nak, co u brytyjskiego autora ma postać dziejowej narracji o prehi-
storii naszego gatunku, w teorii Lacana jest wygnaniem z raju, jaki 
w zamierzchłej przeszłości fazy przededypalnej stanowiliśmy dla sa-
mych siebie). Mówiąc, posługujemy się językiem, który przychodzi 
do nas zawsze z zewnątrz, jest dla nas z konieczności obcy, a tym 
samym nie wyrażamy w nim siebie w pełni. Dlatego piszemy wier-
sze, tworzymy neologizmy, z uporem maniaka testujemy potencjał 
ludzkiej mowy. Na próżno. Słowa mogą nas wyłącznie z d r a d z a ć: 
wyrażać w chwilach przypadkowej nieuwagi i/lub po cichu sprze-
niewierzać się pokładanym w nich przez nas nadziejom. Przez cały 
czas pozostaje w nas jednak niewyrażalna resztka, zagubiony ciele-
sny idiom, który Lacan nazywa objet petit a, obiektem małe a, ponie-
waż „dźwięk naszej samotności” jest dla świata do tego stopnia nie-
pozorny jak najpowszechniejsza samogłoska – tylko taki obiekt ma 
zarazem szansę wymknąć się anonimowej, obiektywizującej maszy-
nerii języka.

Ponadto, ponieważ Lacanowska psychoanaliza utożsamia język 
z edypalnym autorytetem („Imieniem Ojca”), włączenie w porządek 
symboliczny zmusza nas do wyrzeczenia się rozkoszy wynikającej 
z symbiotycznego związku z ciałem matki (nazywanego z kolei uro-
kliwie „Rzeczą”). „Zostajemy wykastrowani” – twierdzi po prostu 

17 Idem, O wierze, s. 121.
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Lacan. Co gorsza, nie do końca wiadomo, w jaki sposób. Nikt nie 
może być pewien, które elementy jego ciała zostały w chwili włącze-
nia do porządku symbolicznego utracone. Przeczuwamy wyłącznie, 
że gdzieś w tym wszystkim była Rzecz, ciało matki, i związana z wol-
nym do niego dostępem jouissance, szalona rozkosz. W naszym życiu 
Wszystko było niegdyś w zasięgu ręki… To z uwagi na intensywność 
tamtej rozkoszy od Rzeczy płynie czy też „emanuje” pod naszym ad-
resem jedno proste wezwanie, rodzaj przedłużającego się w nieskoń-
czoność zawodzenia: „Rozkoszuj się!” (Enjoy! – od enjoyment, bo 
tak brzmi Žižkowskie tłumaczenie francuskiego jouissance). Głos, 
a może raczej „syreni śpiew” Rzeczy, jest dla Lacana zarazem pra-
wem superego, co sprawia, że wbrew Freudowskim „ustaleniom” in-
stancja ta stanowi u niego władzę popychającą nas do rozkoszy, nie 
zaś ją blokującą18.

18 W The Ticklish Subject Žižek pisze: „[…] [Judith] Butler posługuje się parą su-
perego i ideału ego w naiwny pre-Lacanowski sposób, definiując superego jako 
władzę mierzącą odstęp między faktycznym ego podmiotu a ideałem ego, który 
podmiot ma naśladować, i uznaje podmiot za winny niepowodzenia w tym za-
kresie. Czyż nie byłoby znacznie owocniejsze, aby pójść tropem Lacana i upie-
rać się przy opozycji między tymi dwoma pojęciami – z uwagi na fakt, że wina 
dochodząca do skutku w nacisku wywieranym na podmiot przez superego nie 
jest tak prostolinijna, jak się z pozoru wydaje: nie jest to wina wywoływana 
przez nieudane naśladownictwo ideału ego, lecz bardziej fundamentalna wina 
akceptacji ideału ego (społecznie określonej roli symbolicznej) jako ideału, do 
którego należy w ogóle zmierzać, a tym samym zdrady bardziej źródłowego 
pragnienia […]? Podążając tropem Lacana, można więc wyjaśnić zasadniczy 
paradoks superego, który polega na tym, że im bardziej słucham rozkazów ide-
ału ego, tym bardziej staję się winny […] winny zdrady mojego fundamental-
nego »namiętnego przywiązania«. Innymi słowy, daleko od żywienia się jakąś 
»irracjonalną« winą, superego manipuluje faktyczną zdradą przez podmiot jego 
fundamentalnego »namiętnego przywiązania« jako ceną, którą musi on zapła-
cić za wejście w społeczno-symboliczną przestrzeń, i zajęcie w niej z góry usta-
lonego miejsca. Czym zatem jest superego w przeciwieństwie do symbolicznego 
Prawa? Ojcowska figura, która jest po prostu »represywna« na sposób symbo-
licznego autorytetu mówi dziecku: »Musisz iść na przyjęcie urodzinowe babci 
i dobrze się zachowywać, nawet jeśli jesteś śmiertelnie znudzony – nic mnie nie 
obchodzi, jak się czujesz, po prostu to zrób!«. Figura superego, inaczej, mówi 
dziecku: »Mimo że wiesz, jak bardzo babcia chciałaby cię zobaczyć, powinie-
neś odwiedzić ją tylko wówczas, jeśli tego naprawdę chcesz – jeśli nie, powinie-
neś zostać w domu!« Trik superego zasadza się na złudzeniu wolnego wyboru, 
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W tym miejscu jesteśmy już blisko roli i znaczenia, jakie Žižek 
przypisuje fantazjom. Tęsknota za Rzeczą, utraconym rajem, jest 
w nas bowiem przemożna, a do tego nieustannie podsyca ją aktyw-
ność superego. Otwiera ona w naszym życiu wymiar Realnego: dzie-
dzinę popędu, którego na tym świecie zaspokoić się nie da, ale któ-
ry stanowi sprężynę nakręcającą ludzkie dzieje. Historię według 
Lacana można sprowadzić do kolejnych nieudanych prób sięgnię-
cia po zakazaną, gwałtowną, związaną z Rzeczą jouissance. Próby te 
są skazane na niepowodzenie, ponieważ, jak powtarza za Lacanem 
Žižek: „Nie ma stosunku seksualnego”. Jako osobnicy wykastrowa-
ni, i to w nieokreślony bliżej sposób, nie mamy dostępu do pełni 
doświadczanej przez nas niegdyś rozkoszy, której ślad pozostał w nas 
tylko w postaci drobnej plamki, rysy na podmiocie, obiektu małe a. 
„Właściwy” stosunek seksualny mógłby  wydarzyć się tylko wów-
czas, gdybyśmy uczestniczyli w nim całym ciałem. Tymczasem jego 
część zniknęła przecież w chwili wkroczenia do porządku symbo-
licznego. Co można zrobić w takiej sytuacji? Otóż przybliżeniem czy 
też próbą przypomnienia sobie tego, co było kiedyś naszym udzia-
łem, są właśnie fantazje19. Pozwalają nam one wybrnąć z impasu 

który, jak wie każde dziecko, jest w rzeczywistości wymuszonym wyborem, za-
wierającym jeszcze silniejszy rozkaz – nie tylko »Musisz odwiedzić babcię, ale, 
co więcej, m a c i t o s p r a w i ć p r z y j e m n o ś ć!« – superego nakazuje ci 
r o z k o s z o w a ć  s i ę  tym, co musisz zrobić” (idem, The Ticklish Subject. The 
Absent Centre of Political Ontology, London–New York 1999, s. 268).

19 Należy przy tym pamiętać, że fantazja u Žižka jest ściśle związana z pojęciem 
fetysza. Często ma się wręcz wrażenie, że słoweński filozof używa tych katego-
rii zamiennie. Najlepiej jest chyba pojmować fetysz jako swego rodzaju mate-
rialne rusztowanie dla czy też po prostu materialną emanację naszych fantazji. 
Dzięki fantazjom okrążamy bowiem (pomimo chwilowych olśnień nieodmien-
nie chybiając) miejsce, w którym niegdyś znajdowała się Rzecz, a z którego te-
raz promieniuje w naszym kierunku wezwanie superego. Gdy przeczuwamy, 
że za sprawą którejś fantazji znaleźliśmy się blisko jakiegoś Realnego źródła 
mocy, na wszelki wypadek, aby nie zapomnieć o swoim drogocennym znale-
zisku, wtykamy wówczas w to puste miejsce sygnalizacyjną chorągiewkę fety-
sza, czyli inaczej objet petit a. Pośredniczy on między pustką niemożliwej Rze-
czy a obiektami, które dają nam przyjemność (ta ostatnia jest czymś, co Žižek 
stanowczo przeciwstawia rozkoszy; przyjemność jest zgoła tym, co zabezpie-
cza nas przed wywrotowym potencjałem rozkoszy): „Objets a są obiektami em-
pirycznymi przypadkowo podniesionymi do godności Rzeczy, zaczynają więc 
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naszego pragnienia. Tworząc je, zapewniamy naszemu pragnieniu 
punkty podparcia, a jednocześnie dosztukowujemy cząstki braku-
jącej rozkoszy do dziurawej w najbardziej interesujących miejscach 
rzeczywistości. Stosunek seksualny, trzymając się już tego przykładu, 
zyskuje za sprawą fantazji widmowego sobowtóra, który nadaje mu 
nieosiągalną w inny sposób gęstość bądź Realność: „[…] w opozycji 
między fantazją i rzeczywistością Realne jest po stronie fantazji”20. 
Na przykład małżonkowie zazwyczaj nie mówią sobie nawzajem 
o swoich fantazjach. Co więcej, ich istnienie, jak się wydaje, pod-
trzymywane jest przez rodzaj obustronnego błędu: „No tak, mnie  
się zdarza pomyśleć o czymś szalonym, ale przecież rzadko, a ona 
(on), jestem pewien, nie ma tych idiotycznych chwil słabości”. 
Prawda jest jednak taka, jak chyba słusznie twierdzi Žižek, że bez 
trwałego ciążenia tej przemilczanej, szarej strefy fantazji współżycie 
tych dwojga ludzi stałoby się mdławe i nie-Realne. To właśnie w tym 
sensie fantazje i fetysze „zawsze towarzyszą naszym zobowiązaniom 
symbolicznym, pozwalając nam je przedłużać”21.

Co dla nas niezwykle ważne, oprócz „niespójnych fantazji na ja-
wie”, którym oddawać się można choćby podczas nudnego wykła-

funkcjonować jako ucieleśnienia niemożliwej Rzeczy” (idem, O wierze, s. 176). 
„Lacanowska nazwa na tę »niedoskonałość«, tę przeszkodę, która sprawia, że 
kogoś kochamy, to objet petit a, »patologiczny«, który czyni jego lub ją tą wyjąt-
kową […]. Dla Amerykanów istnieje coś zbyt chłodnego w doskonałości Clau-
dii Schiffer: jakoś łatwiej jest zakochać się w Cindy Crawford, właśnie z powo-
du jej małej niedoskonałości (słynnego pieprzyka przy ustach – jej objet petit a)” 
(idem, Rewolucja u bram, s. 413). Ta pojęciowa bliskoznaczność fantazji i fe-
tysza tłumaczy również dziwaczny, jak z początku się wydaje, przekład Ži-
žkowskiej phantasy jako „fantazmatu” (zob. pierwszą przetłumaczoną na język 
polski książkę Žižka, Wzniosły obiekt ideologii; we wszystkich późniejszych tłu-
maczeniach Žižka phantasy to już po prostu „fantazja” – konwencja, którą za-
chowuję w niniejszym rozdziale). „Fantazmat” w przeciwieństwie do „fantazji” 
ma bowiem obiektywno-materialne zabarwienie. Wprawdzie na poziomie defi-
nicji jego byt jest czysto idealny, ale jako słowo sprawia on wrażenie posiadają-
cego własne ciążenie obiektu – już w warstwie językowej wybiegając więc w kie-
runku stanowiącego materialne dopełnienie fantazji fetysza. 

20 Idem, Kruchy absolut. Czyli dlaczego walczyć o chrześcijańskie dziedzictwo, 
przeł. M. Kropiwnicki, Warszawa 2009, s. 75.

21 Ibidem, s. 73.
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du, u Žižka/Lacana pojawiają się jeszcze „fantazje fundamentalne”, 
których „stała widmowa obecność” musi się utrzymywać, „jeśli te-
raźniejsze ramy symboliczne mają pozostać w mocy”22. To dlatego 
w Upadku Camusa jego główny bohater, Jean-Baptiste Clemence, 
zostaje strącony do piekła amsterdamskiej speluny, gdy w nagłym 
momencie jasności uzmysławia sobie, że pomimo napędzającego go 
na co dzień wyidealizowanego wizerunku własnej osoby (Clemence 
to wzięty paryski adwokat, człowiek wysportowany i przedsiębior-
czy, świetny kochanek, którego od zwykłych karierowiczów odróżnia 
dodatkowo wspaniałomyślna wrażliwość: chętnie pomaga biednym, 
ustępuje miejsca w autobusie, pomaga niewidomym przechodzić 
przez ulicę…) w momencie prawdziwej próby poniósł sromotną klę-
skę. Pewnego wieczoru na jego oczach do rzeki skoczyła z mostu 
kobieta, a on nie zrobił nic, aby jej pomóc. Wspomnienie tej sceny 
powraca do niego parę lat później, demolując w jednej chwili nie-
świadome źródło mocy, które niosło go przez dotychczasowe życie.

Czy to nie ze strachu przed spowodowaniem tego rodzaju upad-
ku powtarzamy niekiedy, że w pewnym wieku „takich rzeczy” już 
komuś się nie mówi? Co staramy się tym sposobem ocalić? Przed 
czym tę osobę uchronić? Czy takie stwierdzenia nie dowodzą przy-
padkiem, że w swej najgłębszej istocie jesteśmy niemą opowieścią, 
nieświadomą fantazją, którą bez ustanku snujemy na własny te-
mat? Odczuwam nawet pokusę, aby z uwagi na szczególną struk-
turę tej podstawowej fantazji wprowadzić pojęcie n a r r a c j i  f u n-
d a m e n t a l n e j – czegoś, co w życiu społecznym, i na poziomie 
świadomym, do niedawna miało swój odpowiednik w postaci 
Lyotardowskich metanarracji. To właśnie ta fundamentalna i nie-
świadoma opowieść poucza nas, w jaki sposób powinniśmy zdo-
bywać paliwo rozkoszy – umożliwiające nam kolejne, utrzymujące 
nas w ramach pewnej tożsamości racjonalizacje. Gdy jednak tej nar-
racji w nas zabraknie, zostanie ona z jakichś powodów przerwana –  
a wystarczy do tego chwila, w której zostajemy niejako wyrwani 
z własnego wnętrza i zmuszeni do przyjrzenia się sobie obcym wzro-

22 Ibidem.
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kiem – dotychczasowa tożsamość i życie stają się niemożliwe, a my 
zatracamy umiejętność, by „iść przez ujadanie sfory dni”23.

Tak więc fundamentalne fantazje zapewniają podmiotowi po-
trzebną mu do istnienia konsystencję. Przy czym, słowo „podmiot” 
należy tu rozumieć szeroko. Wszak nie tylko samotne, zmagające się 
ze swoim losem jednostki oddają się nieświadomym opowieściom, 
które stanowią faktyczne paliwo ich codziennego życia. Także grupy 
ludzkie zdają się potrzebować tego rodzaju fantazji, nieświadomych 
metanarracji, aby wśród ujadania sfory dni popychać do przodu wó-
zek całego społeczeństwa. Wprawdzie Žižek nie mówi tego wprost, 
ale do wyciągnięcia takiego wniosku skłaniają przykłady, który-
mi posługuje się w kontekście fundamentalnej fantazji. W gruncie 
rzeczy przemyca on tutaj przekonanie o istnieniu czegoś na kształt 
zbiorowej nieświadomości – sztandarowej koncepcji w psychologii 
Junga. Pisze Žižek: „W życiu armii na przykład tego rodzaju »na-
miętne przywiązanie« zapewnia homoseksualna więź, która musi 
zostać wyparta, jeśli ma pozostać funkcjonalna”24. Dla Żydów z kolei 
fundamentalną fantazję stanowi zdaniem słoweńskiego filozofa hi-
storia o mordzie dokonanym na Mojżeszu, „zrekonstruowana” przez 
Freuda – scenariusz, który nie rozegrał się naprawdę, ale jest praw-
dziwszy, bardziej Realny niż rzeczywistość. 

Podsumowując: skoro rdzeń tego, czym jest ponowocze-
sna ideologia, stanowią fantazje, to nie ma mowy o tym, by dało się  
ją usunąć czy choćby zneutralizować przy pomocy tradycyjnej 

23 Zob. S. Barańczak, Od Knasta, w: idem, Chirurgiczna precyzja, Kraków 1998. 
Warto pomyśleć, jak okrutnym przeżyciem jest w tym kontekście nieoczeki-
wane zniknięcie ukochanej osoby. Nie śmierć, a właśnie zniknięcie. W jednej 
chwili zostaje bowiem ujawniona nasza dotychczasowa fundamentalna narra-
cja („Mam cudownego synka”, „Jesteśmy małżeństwem, które ma swoje tajem-
nice” itp.), a zarazem daremne stają się wszelkie próby poddania się narracji no-
wej. Dotychczasowa opowieść ma lukę w najbardziej istotnym miejscu, nie da 
się jej w żaden sposób domknąć – a przecież czujemy, że za wszelką cenę na-
leży to zrobić, że Nowe Życie nie rozpocznie się w nas bez dokończenia tamtej 
urwanej opowieści. Tak jakby nie dało się inaczej klecić swojego życia niż przez 
kolejne fabuły, z których każda musi mieć przynajmniej początek i zakończe-
nie – nowa opowieść zaczyna się w nas wyłącznie wówczas, gdy wypełnione czy 
choćby zostają zasklepione braki w narracji poprzedniej.

24 S. Žižek, The Ticklish Subject, s. 266.
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marksistowskiej krytyki. Chcąc się pozbyć antysemityzmu, jed-
nej z częściej przywoływanych przez Žižka fantazji, nie wystarczy 
spojrzeć na Żydów obiektywnie, chłodnym okiem, przekonać się, 
jak „oni” naprawdę żyją. Z antysemityzmu trzeba jeszcze się wyle-
czyć. W ideologicznej postaci Żyda trzeba rozpoznać swoje nieświa-
dome pragnienie, fakt i sposób, w jaki „skonstruowaliśmy ową po-
stać, aby uniknąć impasu naszego pragnienia”25 – to zaś ni mniej, ni 
więcej tylko zadanie dla psychoanalityka. Co jednak stanie się, gdy 
z pomocą psychoanalizy naprawdę uda nam się rozpoznać i prze-
pracować swoje fantazje? Co jeśli łupem analizy padnie nawet nasz 
skarb, our precious, fundamentalna fantazja? Žižek jest konsekwent-
ny. Cel terapii psychoanalitycznej stanowi „zdobycie dystansu wo-
bec samej fundamentalnej fantazji […] ostatecznego »namiętnego 
przywiązania«, które gwarantuje spójność jego lub jej egzystencji”26, 
a tym samym doprowadzenie do „tego, co Lacan nazywa »podmio-
tową destytucją«”27. Skoro bez wsparcia ze strony nieświadomej fan-
tazji żaden podmiot nie może na dłuższą metę istnieć, usunięcie tej 
fantazji musi ostatecznie doprowadzić do jego dezintegracji czy też, 
jak u Camusa, „upadku”. To ostateczny horyzont każdej analizy: za-
równo w przypadku podmiotu, jakim jest człowiek, jak i całych spo-
łeczeństw. Dopiero po drugiej stronie terapii, gdy pozbędziemy się 
już kojących złudzeń, bezrozumnego cierpienia i samego siebie, roz-
ciąga się królestwo wolności. Tak w ogromnym skrócie można stre-
ścić radosną nowinę psychoanalizy.

Wszystko to budzi dość jednoznaczne skojarzenia z określonym 
procesem politycznym. Nie bez powodu w tekście, w którym pró-
buje on przepisać kategorie Lacana na język własnej teorii, Jameson 
wskazuje daleko idące zbieżności metod marksizmu i psychoana- 
lizy. Po pierwsze, związek teorii i praktyki (kozetka Freuda, jak pisze 
jeden z jego biografów, znajdowała się, nie tylko w dosłownym sen-
sie, blisko jego biurka). Po drugie, opór stawiany przez fałszywą świa-
domość i problem jej przeciwieństwa (chodzi o znajomość prawdy? 
A jeśli tak, to o prawdę naukową czy o subiektywną pewność?). Po 

25 Idem, Wzniosły obiekt ideologii, s. 65–66.
26 Idem, The Ticklish Subject, s. 266.
27 Ibidem.
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trzecie, rola i zagrożenia wynikające z koncepcji akuszerki prawdy 
(psychoanalityk lub partia)28. Po czwarte, odzyskanie wyalienowanej 
historii i funkcja narracji (Freud zauważył kiedyś, że historie cho-
roby jego pacjentów można czytać niemal jak powieść – przez pe-
wien czas rozważany był nawet jako kandydat do literackiej Nagrody 
Nobla). Po piąte, kwestia natury „fałszywego pragnienia”. Po szó-
ste, paradoks końca rewolucyjnego procesu, który, tak jak analiza, 
musi być uważany za „nieskończony” raczej niż mający kres29. Warto 
uprościć tę analogię. Skoro ostatecznym horyzontem analizy jest 
rozpad analizowanego podmiotu, to w sferze polityki wynikają stąd 
konkretne wytyczne: chcąc zmienić system, „wystarczy” odnaleźć 
i zneutralizować naszą podstawową fantazję, wewnętrzną struktu-
rę naszej rozkoszy. Lub w mniej radykalnej wersji: jakakolwiek istot-
na zmiana społeczna nie jest możliwa bez uzyskania wpływu na tę 
głęboką, preontologiczną dynamikę, gdzie powstaje fantazmatycz-
na matryca naszej osobowości, „podszywająca” wszystkie nasze póź-
niejsze działania, poglądy, wierzenia.

Przepracowanie fundamentalnej fantazji nie należy do zadań ła-
twych. W powieści Camusa zrozumienie spływa na Clemence’a bez 
ostrzeżenia, pomimo zasług, w postaci jakiegoś ciemnego światła. 

28 Žižek dodaje do tego równania trzeci element, jakim jest w horyzoncie religij-
nym Bóg (co potwierdza tezę stawianą przez niektórych komentatorów twór-
czości słoweńskiego filozofa, że wzorem i paradygmatem wiary w Chrystusa są 
dla niego raczej skrajne odłamy protestantyzmu niż bardziej kościelne i insty-
tucjonalnie zapośredniczone odmiany wyznań chrześcijańskich – zob. S. Kay, 
Žižek. A Critical Introduction, Cambridge 2003, s. 126). „We wszystkich trzech 
przypadkach – pisze Žižek, mając na myśli religię, komunizm i psychoanalizę – 
mamy do czynienia z tą samą niemożliwością, która świadczy o napotkaniu na 
materialistyczną przeszkodę: wierzący nie może »odkryć Boga jako takiego« 
poprzez zagłębianie się w sobie […]. Bóg musi interweniować z zewnątrz, za-
kłócić naszą równowagę; klasa robotnicza nie może uświadomić sobie spon-
tanicznie swojej misji – z zewnątrz musi interweniować Partia, otrząsając ją 
z pobłażającej sobie spontaniczności; pacjent-analityk nie może sam siebie za-
nalizować – w przeciwieństwie do gnostycznego zanurzenia w sobie, w psycho-
analizie nie ma właściwej analizy” (S. Žižek, Rewolucja u bram, s. 352).

29 Zob. F. Jameson, Imaginary and Symbolic in Lacan: Marxism, Psychoanalytic 
Criticism, and the Problem of the Subject, „Yale French Studies” 1977, No. 55/56 
(Literature and Psychoanalysis. The Question of Reading) s. 107.
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Psychoanaliza i marksizm, co gorsza, mają jeszcze bardziej wybuja-
łe ambicje. Chcą nie tylko otrzymanego na zasadzie łaski wglądu, ale 
i powtarzalnej umiejętności jej o t r z y m y w a n i a. To dlatego punkt 
kulminacyjny analizy, a więc chwile kontrolowanego tryumfu nad 
samym sobą, Žižek określa patetycznym mianem czynu: „w obrębie 
danej sytuacji gest posiada wartość c z y n u  tylko o tyle, o ile naru-
sza on (»przemierza«) jej fundamentalną fantazję”30. Czyn, będący 
w ponowoczesności warunkiem możliwości radykalnej polityki, sta-
nowi zatem połączenie świadomej aktywności i łaski, w całkiem do-
słownym sensie zbliżając się do cudu. W naszym kontekście wyni-
kają stąd przynajmniej trzy wnioski: (1) skoro prawdą naszej epoki, 
zwanej ponowoczesnością, jest późny kapitalizm, trzeba poszukać 
właściwej mu fundamentalnej narracji, którą (2) można zneutrali-
zować wyłącznie z pomocą biegłego w psychoanalizie politycznego 
doradcy, (3) inspiracji szukając przy tym na obszarze doświadczenia 
religijnego. Tak więc nie ma lewicy bez podwójnego teoretycznego 

30 Ibidem, s. 355. Przy okazji tego cytatu chciałbym wyjaśnić dwie rzeczy. Po 
pierwsze, w zgodzie z nowszymi przekładami pism Žižka na język polski, tłu-
maczę jego pojęcie the Act jako „czyn”, a nie, jak to wyglądało we wcześniej-
szych przekładach, „akt”. Z tego powodu, nie informując już o tym dodatko-
wo, dokonuję „ujednolicającej” modyfikacji w przytaczanych dalej cytatach 
z jego pism. Po drugie, warto na wszelki wypadek zwrócić uwagę, że umiesz-
czając pojęcie fantazji fundamentalnej w ściśle społecznym kontekście, Žižek 
sam dopuszcza jego wykorzystanie w ramach socjo- raczej niż psychoterapii – 
co odpowiada filozoficzno-społecznej perspektywie niniejszej pracy. Žižek nie 
jest bowiem wyłącznie, a być może nawet nie przede wszystkim psychoanality-
kiem: niejednoznaczność, która do niedawna wprawiała część jego komentato-
rów w zakłopotanie. Na przykład Sarah Kay pisała w pochodzącym z 2003 roku 
wprowadzeniu do twórczości słoweńskiego autora: „Twierdzenie Žižka, że kapi-
tał stanowi Realne, jest trudne do zrozumienia. Konsekwencją tego jest wszakże 
fakt, że powinniśmy uznać różnice w zakresie władzy i statusu ekonomicznego 
za równie traumatyczne jak te związane z różnicą seksualną, i równie nazna-
czone okropieństwem i obscenicznością” (S. Kay, Žižek. A Critical Introduction, 
s. 147). Mam wrażenie, że jeśli można w ogóle mówić o jakimś pęknięciu czy 
też zwrocie w twórczości Žižka, to należy go szukać właśnie tutaj. „Wczesny 
Žižek” to psychoanalityk uwrażliwiony na społeczny czy wręcz makrostruktu-
ralny kontekst swojej analizy. „Późny Žižek” to filozof społeczny znakomicie 
władający idiomem psychoanalitycznym. Z racji tematu i przyjętej przeze mnie 
optyki słoweński teoretyk pojawia się w tej pracy w drugim ze swoich intelektu-
alnych wcieleń.



336 ROZDZIAŁ 5

wsparcia za strony psychoanalizy i (uprzedzając nieco dalszą argu-
mentację) chrześcijaństwa: teza, którą w dalszej części rozdziału sta-
ram się uzasadnić i ukonkretnić.

Marksa Freudem

Twierdzenie, że lewica nie może obejść się bez psychoanalizy, nie jest 
nowe. W popularnej wersji (eros, cywilizacja i te sprawy) stanowi 
ono jednak niemal odwrotność tego, czego szukają w psychoanali-
zie autorzy dzisiejszej lewicy. Skąd ta różnica? Otóż wielkie dwudzie-
stowieczne małżeństwo Karola Marksa i Zygmunta Freuda przeżyło 
w swej historii przynajmniej dwa okresy wielkiej namiętności. Para 
ta należy przy tym do chlubnego grona małżonków, którym udało 
się zakochać w sobie po raz kolejny z innych niż pierwotnie powo-
dów. Właśnie dlatego rozprawiając o łączącej Marksa i Freuda zaży-
łości, tak łatwo o nieporozumienie. Tym bardziej że o ich drugim du-
chowym narzeczeństwie, tak jak o całej późnej lewicy, wciąż trzeba 
mówić raczej w trybie niedokonanym. Późna lewica to w istotnym 
sensie właśnie druga i wciąż trwająca próba wyciągnięcia politycz-
nych konsekwencji z dzieła Freuda. Poniżej, otwierając w tym miej-
scu dłuższy historyczno-filozoficzny nawias, rzucam nieco światła 
na tę część jej historii, starając się zarazem nie stracić z oczu główne-
go obiektu analizy, jaki stanowi w tym rozdziale wsparta na ruszto-
waniu fantazji ponowoczesna ideologia.

W swych początkach lewica, nawet potencjalnie, nie miała z psy-
choanalizą nic wspólnego. W Rękopisach ekonomiczno-filozoficznych 
Marks pisał o zebraniach francuskich robotników: „Palenie, picie, 
jedzenie itp. przestały już tam być środkiem zjednoczenia, środkiem 
wytwarzającym więź. Wystarcza im wspólnota, związek, rozmowa, 
której celem znów jest wspólnota; braterstwo ludzi nie jest w ich 
ustach frazesem, lecz prawdą, a z ich zgrubiałych od pracy rysów 
bije ludzkie dostojeństwo”31. To jeden z niewielu fragmentów w licz-

31 K. Marks, Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne z 1844 r., przeł. K. Jażdżewski,  
w: K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 1, Warszawa 1986, s. 598.
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nych pismach Marksa, który pozwala domyślać się, jak wyobrażał 
on sobie komunistyczną przyszłość. Palenie, jedzenie i picie odcho-
dzą do lamusa, jako sztuczne i niegodne prawdziwego rewolucjoni-
sty środki wspomagające. Kto by potrzebował wódki, gdy ma dysku-
sję i pracę? Nic dziwnego, że socjalizm miał być naukowy albo miało 
go nie być w ogóle. W filozofii Marksa człowiek potencjalnie ma 
siebie w garści, zdolny jest funkcjonować bez polepszaczy nastro-
ju i narkotyków, nie odbywając wycieczek w zaklęte rewiry ludzkiej 
nieświadomości. Co wiąże się zresztą z potoczną mądrością, spole-
gliwie przyznającą komunizmowi status systemu doskonałego, pod 
jednym skromnym warunkiem, że wszyscy ludzie staliby się anioła-
mi (istotami w przedziwny sposób pozbawionymi trzeciorzędnych 
cech płciowych). Wydaje się całkiem prawdopodobne, że to właśnie 
ta do bólu trzeźwa wolność postulowanego przez Marksa komuni-
zmu była jedną z głównych przyczyn spektakularnego upadku ko-
munistycznego projektu.

Tę obojętność wobec instynktowej strony ludzkiej natury, 
zwłaszcza nieliczenie się z odkrytym przez siebie popędem śmier-
ci, zarzucał socjalistom Freud. W Kulturze jako źródle cierpień pisał:

Komuniści mniemają, że znaleźli drogę do zbawienia od wszelkiego zła. 
Człowiek – twierdzą oni – jest jednoznacznie dobry, przyjaźnie usposo-
biony do bliźniego, aliści instytucja własności prywatnej zepsuła tę jego 
naturę […]. Nie mam nic wspólnego z ekonomiczną krytyką systemu 
komunistycznego, nie mogę zbadać, czy zlikwidowanie własności pry-
watnej jest celowe i pożyteczne, czuję się jednak na tyle kompetentny, 
by w psychologicznej przesłance tego postulatu dostrzec bezpodstawną 
mrzonkę. Likwidując własność prywatną, pozbawia się ludzką rozkosz 
jednego z jej narzędzi – z pewnością ważnego, ale nie najważniejszego 
[…]. Agresja nie została stworzona przez własność, panowała bowiem 
w sposób prawie nieograniczony już wtedy, gdy instytucja własności 
była jeszcze w powijakach, ujawnia się w pokoju dziecinnym […]. Je-
śli zlikwiduje się prywatne prawo do dóbr materialnych, to i tak jeszcze 
pozostanie przywilej pochodzący ze stosunków seksualnych – przywi-
lej, który musi stać się źródłem skrajnej niechęci i największej wrogo-
ści wśród ludzi skądinąd sobie równych. Ale jeśli za sprawą całkowite-
go uwolnienia życia seksualnego zlikwiduje się i ten przywilej – a zatem 
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jeśli zlikwiduje się rodzinę, zalążek kultury – to co prawda nie można 
przewidzieć, jakimi nowymi drogami podąży rozwój kultury, ale jed-
nego będzie można się spodziewać: że owa niezniszczalna cecha natu-
ry ludzkiej i tam się pojawi32.

W tym miejscu przychodzą do głowy dwie uwagi. Po pierwsze, gdy 
w traktowanym dziś jako intelektualny folklor fragmencie Manifestu 
komunistycznego Marks pisał o zniesieniu rodziny i wspólnocie żon 
jako koniecznym elemencie ustroju komunistycznego, miał on przy-
najmniej tyle racji, że dostrzegł oddziaływanie logiki kapitalistycz-
nej konkurencji głębiej niż na poziomie ekonomii. Człowiek może 
znieść własność prywatną, ale dla trwałości nowego ustroju byłoby 
rzeczą nieobojętną, gdyby chciał on przy okazji ciągle się rozmna-
żać. To zaś doprowadzi z konieczności do niedoboru tych szcze-
gólnych obiektów pożądania, jakimi są nasze ciała, a więc nowej 
i wyniszczającej rywalizacji między ludźmi. Przytoczony fragment 
pokazuje ponadto, że pojawiający się w późnych pracach Freuda po-
pęd śmierci daje się bez większego trudu interpretować jako prze-
pisanie na język psychoanalitycznej mitologii chrześcijańskiego po-
jęcia grzechu pierworodnego. Ludzka natura jest skażona, więc zło 
musi istnieć. Likwidacja jednego kulturowego nośnika zła nie po-
woduje jego całkowitego usunięcia. Po krótkim okresie przejścio-
wym (w rodzaju rewolucyjnego uniesienia) przykleja się ono na-
tychmiast do nowego medium, nowego i często zupełnie innego niż 
wcześniej Kulturträgera. To dlatego Žižek, a więc najgłośniejszy – 
również w całkiem dosłownym sensie – myśliciel z grona tych, któ-
rzy łączą dziś w swej twórczości inspirację zarówno Marksem, jak 
i Freudem, zauważa w pewnym miejscu, że z perspektywy psycho-
analizy „marksizm to jeszcze jedna komedia, jeszcze jedna opowieść 
o ludzkiej historii jako procesie kończącym się zbawieniem”, podczas 
gdy dla marksisty „perspektywa psychoanalizy jest z natury tragicz-
ną wizją nierozwiązywalnego antagonizmu, klęski każdego ludzkie-
go działania rujnowanego przez niezamierzone »szkody uboczne«. 

32 Z. Freud, Kultura jako źródło cierpień, przeł. R. Reszke, w: idem, Pisma społecz-
ne, przeł. zespół tłumaczy, Warszawa 1998, s. 202–203.
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W skrócie: Jest to stara historia rewolucyjnych g ł u p c ó w przeciw 
konserwatywnym ł a j d a k o m”33.

Biorąc pod uwagę Freudowską krytykę socjalizmu, bardziej zro-
zumiała staje się również żywotność współczesnego kapitalizmu. 
Jego siła pochodzi stąd, że potrafił on zagospodarować mroczne, 
duszne, ociekające pożądaniem i prawdopodobnie niedające się ni-
gdy odczyścić rejony ludzkiej psyche – organy grzesznego i upadłego 
ciała – nie pytając o moralną wartość proponowanych ku ich uciesze 
usług. Mówiąc w mało wybredny sposób, kapitalizm pozwala nam 
drapać się dokładnie tam, gdzie nas swędzi, nie bacząc na raczej 
przykry widok, jaki przedstawia się wówczas oczom niezaintereso-
wanych taką rozrywką świadków. Kapitalizm zdołał wkomponować 
w swoje „dzienne” struktury nasze skryte fantazje o paleniu, jedze-
niu, piciu i czynnościach towarzyszących. Z kolei apatia socjalizmu 
wynika z jego dogmatycznej wierności swoim trzeźwym i nauko-
wym marzeniom o lepszym jutrze. Zamiast działać, socjalizm bez 
końca szlifuje niewinne wizje lepszego świata. Fakt, że swego cza-
su mógł on „realnie istnieć”, nie bierze się bowiem stąd, że choćby 
w niewielkiej mierze wywiązał się z własnych przyrzeczeń. Socjalizm 
działał raczej pomimo ich kłopotliwej obecności. „Rewolucja jest za-
wsze w znacznym stopniu maskaradą – pisał wkrótce po rewolucji 
październikowej Bierdiajew – i jeśli zerwie się maski, to można uj-
rzeć stare, znajome twarze […]. Jeśli podążyć w głąb Rosji, to za fa-
sadą rewolucyjnej walki i rewolucyjnej frazeologii łatwo odkryć po-
chrząkujące gogolowskie mordy i ryje”34. Innymi słowy, rewolucja 
bolszewicka ukryła wykręconą twarz rosyjskiego pijaka pod maską 
jasnej, trzeźwej i krzepkiej socjalistycznej ideologii. W rzeczywisto-
ści prymitywna popędowość człowieka nie uległa jednak w rewolu-
cji najmniejszej nawet metamorfozie. Chwytliwa ideologia posłuży-
ła za fasadę dla nie mniej tępych niż do tej pory spełnień. Agresywna 
rozkosz kapitalistycznego posiadania stała się udziałem nomenkla-
tury, a mobilizację mas (w kapitalizmie uzyskiwaną za pośrednic-

33 S. Žižek, O wierze, s. 88–89.
34 M. Bierdiajew, Duchy rosyjskiej rewolucji, przeł. C. Wodziński, „Kronos” 2007, 

nr 4, s. 10.
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twem ukrytego imperatywu folgowania, jak w sloganie reklamowym 
„podaruj sobie odrobinę rozkoszy”) zapewniła sobie dzięki przy-
zwoleniu na prostacki resentyment. Z ideałami socjalistycznej utopii 
nie miało to oczywiście nic wspólnego.

Ten szczególny brak czy też niespójność w obrębie socjalistycz-
nego projektu cechowały już zresztą samego Marksa. Jak wiadomo, 
był on mieszczaninem z krwi i kości, kurczowo przywiązanym do 
zwyczajów swojego stanu. Czasami osiągało to karykaturalną postać. 
Rodzina Marksów przez długie lata biedowała. Nie dlatego, by pan 
domu nie miał w ogóle pieniędzy. Marks, mimo chronicznego braku 
stałych dochodów, zarabiał całkiem nieźle. Wieczne kłopoty finan-
sowe wynikały z jego upodobania do stylu życia burżuazji, której był 
zubożałym przedstawicielem. Jego córki musiały mieć na lekcje for-
tepianu, aby „umożliwić im nawiązywanie stosunków i znajomości” 
i zapewnić „jakąś przyszłość” (zastanawiająca przezorność w kon-
tekście zbliżającej się wielkimi krokami rewolucji i mającego nastać 
w jej następstwie bezklasowego społeczeństwa). Wakacje należało 
spędzać nad morzem. Szczytem absurdu było zaś zatrudnienie przez 
Marksa sekretarza – mimo że pracę tę mogła z powodzeniem wyko-
nywać jego dobrze wykształcona i pochodząca z arystokracji żona – 
z którym, z braku miejsca, Marks musiał spać w jednym łóżku! Gdy 
pewien złośliwy polemista próbował go przyłapać na niekonsekwen-
cji, pytając, kto w komunizmie będzie czyścił buty, ten odpowiedział: 
„Pan by się do tego nadawał!”. Innym zaś razem, gdy przyjaciółka 
Marksa powiedziała, że nie wyobraża sobie, aby mógł on żyć w ega-
litarnym społeczeństwie, miał skwapliwie przytaknąć: „Ja też nie. Te 
czasy nadejdą, ale wtedy nas nie powinno już tu być”35.

Tak więc marksizmowi od początku, bo już w osobie jego twór-
cy, brakowało lustra introspekcji i autoanalizy. Czy Marks i Freud 
stanowią wobec tego dwie odrębne, pozbawione punktów stycz-
nych i podlegające innym prawom ciążenia intelektualne galak-
tyki? Niekoniecznie. Po raz pierwszy na większą skalę (chodzi tu 
o rząd wielkości zdecydowanie przekraczający nakłady książek teo-

35 Zob. F. Wheen, Karol Marks. Biografia, przeł. D. Cieśla, Warszawa 2005, s. 158–
–163 oraz s. 90.
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retyków Szkoły Frankfurckiej) próbowano skojarzyć ze sobą Marksa 
z Freudem w latach sześćdziesiątych dwudziestego wieku, w czasach 
kontrkulturowej „rewolucji” kroczącej pod sztandarami nowej lewi-
cy. Kłopot w tym, że ówcześni buntownicy Freuda nie zrozumieli. 
A dokładniej, przejęli się wyłącznie tą częścią, w której opowiadał on 
historię stłumionej seksualności – ale już nie tą, gdzie pisał o „pier-
worodnym” popędzie śmierci. Była to lewica libido i wolnej miło-
ści. Jedno z podstawowych założeń kontrkulturowej rewolty można 
streścić następująco: skoro we wszystkich dotychczasowych epo-
kach libido było represjonowane – tak jak zdaniem Marksa histo-
ria wszelkich dotychczasowych społeczeństw była historią wyzysku 
i walk klasowych – najpewniej w y z w o l e n i e  tej stłumionej przez 
wieki energii przyniesie podobne praktyczne skutki do tych, których 
Marks, a bardziej jeszcze Lenin i Mao spodziewali się po przewro-
cie politycznym (którego perspektywa została na Zachodzie skutecz-
nie „zamrożona” przez surowy klimat zimnowojennej geopolityki). 
Za apogeum tej lewicowej tradycji można uznać z pewnością pary-
ski maj 1968 roku36.

36 Symboliczną, ale do pewnego stopnia równie praktyczną doniosłość tamtych 
wydarzeń trudno przecenić. Prawie czterdzieści lat później, podczas francuskiej 
kampanii prezydenckiej z 2007 roku, zarówno kandydaci, jak i komentujący jej 
przebieg intelektualiści, wciąż potrafili spierać się o „wartości maja 1968 roku” 
tak, jakby chodziło o wydarzenie bieżącej polityki. Z kolei dwa lata wcześniej, 
gdy na przedmieściach wielkich francuskich metropolii wybuchły młodzieżo-
we bunty, tamtejsza lewica wciąż zadawała sobie palące pytanie: czy, a jeśli tak, 
to w jakiej mierze, dzisiejsze protesty można porównać do 1968 roku? W in-
nych krajach spory o dziedzictwo lat sześćdziesiątych nie są może aż tak gwał-
towne, zaś ustanowiona przez rok 1968 cezura nie jest tak wyraźna jak we Fran-
cji (co częściowo można tłumaczyć wpływem tamtejszej „kultury rewolucji”), 
ale przecież nawet w Polsce, gdzie zachodnia kontrkultura mogła dotrzeć wy-
łącznie w postaci odległego rykoszetu, hasło „wydarzeń marcowych” wciąż po-
trafi wiele osób przyprawić o niekontrolowane wypieki. W książce Wojna po-
koleń Agata Bielik-Robson pisze: „[…] pokoleniu ’68 [chodzi o jego polskich 
przedstawicieli – B. K.] udała się rzecz niesłychana; udało mu się przeżyć i do-
świadczyć realności socjalistycznej w harmonii z nastrojami młodzieży zachod-
niej. Rok 1968 jest przecież doskonale i uniwersalnie rozpoznawalnym Wyda-
rzeniem, które ukoronowało pierwszą falę kontrkulturowej kontestacji w całym 
zachodnim świecie i którego wspólnym mianownikiem była walka postępowej 
młodości ze skostniałym establishmentem starych. Różnice kulturowe, a nawet 
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Mało kto dziś pamięta, że maj 1968 roku zaczął się na paryskim 
uniwersytecie Nanterre od drobnego, ale pod wieloma względami 
symptomatycznego epizodu podczas spotkania z francuskim mini-
strem do spraw młodzieży, François Mistoffem. Jeden ze studentów, 
późniejszy mentor francuskiego goszyzmu, Daniel Cohn-Bendit, za-
żądał wówczas zniesienia zakazu wzajemnych odwiedzin w żeńskich 
i męskich akademikach, sugerując przy tym wyraźnie, że możliwość 
toczenia namiętnych debat intelektualnych stanowiła dla niego le-
dwie wierzchołek góry lodowej spodziewanych po usunięciu zaka-
zu atrakcji. Na ostrą odpowiedź ministra, Cohn-Bendit wypalił coś 
o metodach wychowawczych Hitlerjugend, wzbudzając gwałtowny 
entuzjazm zgromadzonych w sali studentów. Bezpośrednio po dys-
kusji studenci założyli pierwszy z ludowych komitetów, dając sygnał 
do rozpoczęcia strajku. Z Nanterre wydarzenia przeniosły się na uli-
ce francuskich miast, pod koniec maja zmuszając do abdykacji kon-
serwatywny rząd de Gaulle’a. I choć nie należy przeceniać politycz-
nej wagi tego epizodu, przynajmniej jedno nie ulega wątpliwości: 
pod koniec lat sześćdziesiątych radykalizm obyczajowy i polityczny 
szły w parze, często uniemożliwiając wytyczenie między nimi do-
kładnej granicy.

Wszystko to miało wymiar po części pozytywny. W szczegól-
nym okresie historycznym, jakim było pogrążone w keynesowskim 
i obyczajowo quasi-wiktoriańskim letargu społeczeństwo powo-
jennej Europy i Ameryki, erotyzm z pewnością posiadał wywroto-
wy potencjał. Na okładce „Rolling Stone’a” z 23 listopada 1968 roku 
nadzy John Lennon i Yoko Ono pozują do zdjęcia w swoim lon-
dyńskim mieszkaniu. Obok widnieje parafraza słynnego fragmen-
tu Księgi Rodzaju: „A oboje byli nadzy, mężczyzna i jego żona, i nie 
odczuwali wstydu”. Łatwo wyobrazić sobie, w jaki sposób odbierano 

polityczne okazały się wobec tego wspólnego mianownika mało istotne, obojęt-
ne czy to w Berkeley, Paryżu, czy Warszawie, nieważne za czy przeciw komu-
nizmowi, światli młodzi starli się ze starczym obskurantyzmem i to już wystar-
czyło, by rok 1968 stał się j e d n y m światowym Wydarzeniem, manifestacją 
jednego dziejowego Weltgeistu” (A. Bielik-Robson, Straceni inaczej. Dziwni 
trzydziestoletni i ich kłopoty z samookreśleniem, w: P. Nowak (red.), Wojna poko-
leń, Warszawa 2006, s. 54).
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taki przekaz w Erze Wodnika. Skostniała, aseksualna, żywiąca się 
„chrześcijańskim” poczuciem winy moralność pokolenia rodziców 
zostaje nareszcie przekroczona, a wraz z nią kruszy się fundament 
biowładzy nowoczesnego systemu. Tyle że wszystkie te zmobilizo-
wane przez kontrkulturę, wywrotowe ośrodki seksualnej energii 
niemal natychmiast zostały rozbrojone i skonsumowane przez sys-
tem, stając się jeszcze jedną składową tego, o czym – jak na ironię, 
w przeddzień zawieruchy lat sześćdziesiątych – przestrzegał Herbert 
Marcuse, tworząc pojęcie „represywnej desublimacji”. Przemysł re-
klamowy wykorzystuje wizerunki nagiego ciała do reklamy prak-
tycznie wszystkiego. Od środków czystości, przez blachodachów-
kę, po bankowe kredyty. Sami Lennon i Yoko, w pozie z okładki 
„Rolling Stone’a”, stali się trzydzieści lat później bohaterami rekla-
my wódki Absolut.

Dla lewicy utożsamienie emancypacji z wolną miłością okaza-
ło się zatem strategicznym błędem. Żyjąc obrazami lata miłości 1967 
i paryskiego maja 1968 roku, nowa lewica nie zauważyła, że wyobra-
żeniowy fundament kapitalizmu zaczęły w pewnym momencie sta-
nowić zakazane fantazje, a zatem, że wspierana przez jej teoretyków 
„wywrotowa” działalność sama przekształciła się w chodliwy towar. 
Krótko mówiąc, w ostatnich dekadach dwudziestego wieku lewica 
przeszła drogę od lata do Parady Miłości. Ta ostatnia impreza, przez 
wielu jej uczestników wciąż jest kojarzona z „lewicowym klimatem”, 
a w razie potrzeby może liczyć na wsparcie różnego rodzaju „postę-
powych środowisk”. Tyle że jej zasadniczym składnikiem psycholo-
gicznym nie jest bunt, ale konsumpcja, zaspokojenie cielesnych i nie-
przepracowanych pod żadnym względem fantazji, odbywające się na 
dodatek na potrzeby gigantycznej akcji handlowej. „Strukturalizm, 
marksizm, poststrukturalizm i tematy podobne – pisze Eagleton – 
nie są już tak sexy jak kiedyś. Tym, co jest teraz sexy, jest seks”37.

Czy psychoanaliza jest zatem lewicy w dalszym ciągu potrzeb-
na? Bez wątpienia nie w sensie „kozetki dla każdego” czy innych ha-
seł, które dałoby się wpisać do programu jakiejkolwiek lewicowej 
partii. O ile prawdą jest jednak to, że ideologiczna infekcja dotyka 

37 T. Eagleton, After Theory, New York 2004, s. 2.
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w późnym kapitalizmie przede wszystkim nieświadomość, trudno 
nie dostrzec użyteczności psychoanalizy dla lewicowej myśli. Co nie 
zmienia faktu, że teorie Marksa i Freuda należy łączyć ze sobą zu-
pełnie inaczej niż poprzednio. W rzeczy samej, nowy okres ich mał-
żeńskiej prosperity zaczyna się w chwili, gdy lewica odkrywa dru-
gą twarz psychoanalizy, całkowicie różną od wizerunku zmysłowej 
diwy, którym polityczny radykalizm żywił się od czasów studenc-
kiej kontrkultury. To, co od początku nazywam w tej pracy późną le-
wicą, której najbardziej rozpoznawalnym przedstawicielem czy też 
„twarzą” jest Žižek, w radykalnym przeciwieństwie do swej zafascy-
nowanej Erosem poprzedniczki jest bowiem lewicą Tanatosa i po-
pędu śmierci.

Późna lewica uznaje „błąd” ludzkiej natury, nieusuwalną skazę 
istniejącą w każdym człowieku (w nieco dziwacznej, ale dobrze od-
dającej tu istotę sprawy nomenklaturze Lacana „realnie istniejący” 
podmiot bądź człowiek włączony w struktury społeczeństwa to nie S, 
ale S przekreślone czy też „pęknięte” – $). Tym samym, kwestia stwo-
rzenia lepszego społeczeństwa przestaje się dla dzisiejszych lewicow-
ców ograniczać do wprowadzenia innego mechanizmu ekonomicz-
nego, co postulowała stara lewica, czy też obyczajowej emancypacji, 
na co nacisk kładła lewica nowa. W tekstach dzisiejszej lewicy naj-
lepsze wydają się te miejsca, w których pobrzmiewa tragizm, a logi-
kę socjologicznych i ekonomicznych analiz uzupełnia „irracjonalna” 
czy też może perwersyjna logika psychoanalizy. Zamiast miarowe-
go marszu w jasno określonym kierunku mamy tu więc raczej pró-
bę uchwycenia i „otoczenia” czegoś, co, jak grzech pierworodny, 
tkwi we wszystkich powoływanych przez nas do istnienia struktu-
rach i instytucjach. Dla późnej lewicy wszelkie zmiany polityczne 
mogą mieć co najwyżej kosmetyczny charakter, dopóki nie stawią 
czoła logice trawiącego nas „od spodu” i niezależnie od okoliczności 
pragnienia. Ograniczę się w tym miejscu do dwóch ilustrujących to 
stanowisko analiz. Druga z nich powraca do przerwanego pod ko-
niec poprzedniego podrozdziału wątku kapitalistycznej fantazji, któ-
ry znajdzie się w centrum naszych rozważań za chwilę.

1. We Wzniosłym obiekcie ideologii Žižek krytykuje marksi-
stów za to, że podstawowej procedury ideologicznej upatrują oni 
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w „»fałszywym« uwiecznieniu i/lub uniwersalizacji”38. W myśl tego 
stanowiska do ideologicznej manipulacji dochodzi wówczas, gdy za 
sprawą demagogów zaczynamy postrzegać jako wieczne i naturalne 
to, co w rzeczywistości zostało historycznie wytworzone. „W związ-
ku z tym celem »krytyki ideologii« jest zdemaskowanie fałszywej 
uniwersalności, wykazanie, że za »człowiekiem w ogóle« skrywa się 
jednostka mieszczańska, za pojęciem »uniwersalnych praw człowie-
ka« – forma, która umożliwia kapitalistyczny wyzysk”39. „Zawsze hi-
storyzuj!” – brzmi powtarzane przez Jamesona wielokrotnie zale-
cenie metodologiczne. Stanowisko Lacana, kontynuuje Žižek, jest 
w tym punkcie niemal dokładnie odwrotne. Za najbardziej chytrą 
formę ideologii należy uznać procedurę „zbyt pośpiesznej history-
zacji”40. Mamy z nią do czynienia choćby wtedy, gdy feminizujący 
marksizm zarzuca psychoanalizie Freuda, że z historycznie istnieją-
cej postaci rodziny patriarchalnej (trójkąt rodzinny dziecko – Edyp – 
Elektra) czyni ona uniwersalny element ludzkiego życia. Ten zarzut 
może być prawdziwy! Z drugiej strony, pyta retorycznie Žižek, czy 
w próbie, aby uhistorycznić, zrelatywizować trójkąt rodzinny, „nie 
chodzi właśnie o to, by z w i e ś ć ów »twardy rdzeń«, który daje o so-
bie znać poprzez »rodzinę patriarchalną« – czyli Realne Prawa, opo-
kę kastracji?”41 We wszystkich konfiguracjach rodzinnych jest coś 
stałego, co w warunkach burżuazyjnego patriarchatu dało się opi-
sać przy pomocy wymyślonego przez Freuda mitu o edypalnym 
kompleksie, który w toku swego rozwoju musi przejść z koniecz-
ności każde dziecko. „Tam” wydarza się coś, co wolelibyśmy zapo-
mnieć: w obawie przed kastracją wykształca się superego, bezpow-
rotnie tracimy swój skarb, zostajemy skolonizowani przez Wielkiego 
Innego. Dla nas najważniejsze są jednak płynące stąd zalecenia me-
todologiczne. Według Žižka krytyka ideologii powinna mianowicie 
uwzględniać dwie strategie jednocześnie: „[…] jeśli zbyt pośpiesz-
na uniwersalizacja wytwarza quasi-uniwersalny Obraz, którego 
funkcją jest uczynienie nas ślepymi na jego historyczny, społeczno- 

38 S. Žižek, Wzniosły obiekt ideologii, s. 67–68.
39 Ibidem, s. 68.
40 Ibidem.
41 Ibidem (przekład zmodyfikowany).
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-symboliczny wymiar, to zbyt pośpieszna historyzacja czyni nas śle-
pymi na realne jądro, które powraca jako »to samo« w różnych swo-
ich historyzacjach/symbolizacjach”42. Tak więc obok historycznie 
wytworzonych niegodziwości istnieje jeszcze bolesny i niezmienny 
rdzeń ludzkiego życia, o którym w naszym codziennym życiu pró-
bujemy za wszelką cenę (sic!) zapomnieć. To dlatego powoływanie 
się na racjonalne (bez cudzysłowu) argumenty – wśród historyków 
przyjmujące na przykład postać złowieszczego: „Dobrze, ale czy ist-
nieją potwierdzające pańskie twierdzenia źródła?” – często stanowi 
zabieg w najwyższym stopniu ideologiczny – taki, który blokuje kon-
frontację z Realnym rdzeniem naszej egzystencji43.

2. Do podobnych wniosków dochodzi Žižek, opisując w Kukle 
i karle nasze widoki na zadowolenie z życia. Otóż jego zdaniem po-
czucie szczęścia pojawia się w ludzkiej głowie w znacznym stopniu 
bez związku z tym, jak wysoki jest w danym kraju przeciętny poziom 
dochodów czy nawet roczny wskaźnik PKB. Dowieść tego zresztą 
nietrudno. W myśl danych World Values Survey w 2003 roku lista 

42 Ibidem.
43 Chodzi tu o ten szczególny moment myślenia, gdy potrafimy już wykazać błąd 

czyjejś argumentacji, wiedząc czy też przeczuwając jednak zarazem, że obsta-
jąc (wiernie) przy jej prawdziwości, zyskamy. „Wiem, że jeśli wyjdę, a bez trudu 
mógłbym już to zrobić, mam bowiem po swojej stronie rozum, w rzeczywisto-
ści zdezerteruję”. Być może chodzi tu zatem o punkt, w którym pojawia się moż-
liwość racjonalizacji. Tego typu sytuacje często pojawiają się w dyskusjach doty-
czących prawd czy też przepisów wiary. „Dziś nie można jeść mięsa”. „Czyli to, 
co mam w lodówce, powinno się zepsuć? I mogę najeść się do nieprzytomności 
słodyczy, nie łamiąc przykazania, a niewinny plasterek szynki popsuje wszyst-
ko (chrześcijańskie przepisy żywieniowe są oczywiście niczym w porówna-
niu z żydowskimi regułami koszerności)?” „Tak, popsuje, o czym dobrze wiesz 
sam, przyjmując tę zaczepno-obronną postawę i ton głosu (przed czym się bro-
nisz? głupim przepisem?)”. Poza tym, jak wytłumaczyć, coraz częściej przyzna-
wany przez samych katolików, brak związku między dobrem, moralną cnotą, 
a przynależnością do Kościoła? Ale nawet gdyby taki związek w ogóle nie ist-
niał – człowiek wierzący i tak przeczuwa, że z nim samym n i e m a  to n i c 
w s p ó l n e g o. Ta droga jest równie dobra jak każda inna, ale tu chodzi prze-
cież o mnie, a nie statystykę! Nawet gdybym miał być jedynym sprawiedliwym 
w całym kościele… Ta wewnętrzna przekomarzanka kończy się nieodmiennie 
absurdem. Cóż to bowiem za nonsens, aby być wezwanym do czegoś, co przy-
puszczalnie nie jest najlepszą z dróg?
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„najszczęśliwszych” państw na Ziemi przedstawiała się następują-
co: Nigeria, Meksyk, Wenezuela, Salwador, Portoryko, by w 2005 
roku przejść niewielką, prozachodnią woltę: Wenezuela, Nigeria, 
Irlandia, Islandia, Holandia. Tyle że według Žižka szczęście nie ma 
wiele wspólnego również z tymi, tak lubianymi przez anglojęzycz-
ną socjologię deklaracjami subjective well-being, „zadowolenia z ży-
cia” (w swoim wywodzie Žižek posługuje się słowem „szczęście” 
w dwóch znaczeniach: raz chodzi mu o szczęście w znaczeniu istot-
nym, coś na kształt „sensu życia”, innym razem o jego wybrakowa-
ną, bo pozbawioną, jak mógłby sam powiedzieć, „Realnego wymia-
ru” wersję, znaną z sondaży społecznych; w tym drugim znaczeniu, 
dla ułatwienia lektury, ujmuję słowo „szczęście” w cudzysłów – także 
wówczas, jeśli oznacza to konieczność ingerencji w przekład).

Kiedy więc ludzie są „szczęśliwi”? Žižek odpowiada: w Czecho-
słowacji pod koniec lat siedemdziesiątych i w latach osiemdziesią-
tych „spełnione były trzy fundamentalne warunki »szczęścia«”44.  
1. Potrzeby materialne były zaspokojone, ale nie za bardzo, ponieważ 
wskazane jest „doświadczać krótkich niedoborów pewnych dóbr na 
rynku od czasu do czasu (brak kawy przez kilka dni, potem brak wo-
łowiny, następnie brak telewizorów)”. To, co dostępne przez cały czas 
i w dowolnych ilościach, szybko zaczynamy traktować jak powietrze. 
2. Istniała Partia, którą można było winić za wszystkie niepowodze-
nia, co pozwalało zrzucić z siebie część odpowiedzialności, a także 
oswoić „cierpienie” wynikające ze zdarzeń losowych. Za klęskę nie-
urodzaju również odpowiedzialne były przecież świnie z nomenkla-
tury. 3. Wreszcie, „last but not least, istniało Inne Miejsce (konsump-
cyjny Zachód), o którym wolno było marzyć, a nawet można było je 
czasem odwiedzić”, znajdowało się ono jednak dostatecznie daleko, 
aby w kontakcie z nim nie groziła nam w żadnym razie nuda speł-
nienia. Na podstawie tej listy nie należy jednak wyciągać wniosku, 
że Czechosłowacja AD 1979 stanowi zdaniem Žižka zagubiony ka-
mień socjologiczny, który teraz, w warunkach późnego kapitalizmu, 
należy z Bożą pomocą i wsparciem Międzynarodowego Funduszu 

44 Ten i kolejne cytaty w dwóch następnych akapitach: S. Žižek, Kukła i karzeł,  
s. 68–69.
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Walutowego odtworzyć. Ustrój społecznej sprawiedliwości obalili 
sami ludzie. „Pragnienie było siłą, która zmusiła ludzi do ruszenia się 
z miejsca”, choć jak na ironię doprowadziło to tylko do tego, że skoń-
czyli oni w „systemie, w którym przeważająca większość jest zdecy-
dowanie mniej »szczęśliwa«”. Szczęście w mocnym i istotnym sen-
sie wiąże się bowiem z tym, co wykracza poza zasadę przyjemności. 
Z kolei „szczęście” bierze się zdaniem Žižka z „podmiotowej nie-
zdolności lub braku gotowości na pełną konfrontację z konsekwen-
cjami własnego pragnienia”. „Szczęśliwy” jest na ogół człowiek nie-
spełniony i, w jednej osobie, hipokryta, który wcale nie chce, aby 
jego deklarowane otwarcie potrzeby zostały zaspokojone.

Coś w tym z pewnością jest. Czy nie dlatego za spełnienie „ma-
rzeń” tak często wypada nam zapłacić cenę depresji i utraty sen-
su życia? „Dom już stoi, niestety teraz trzeba będzie w nim jeszcze 
mieszkać”. W myśl ustaleń psychoanalizy tego rodzaju sytuacje nie 
tylko nie są paradoksem, ale należy je uznawać za całkiem naturalne. 
Wzniosły obiekt naszych fantazji stanowi tylko ideologiczny ekran 
oddzielający nas i chroniący przed Realnym, a więc najbardziej prze-
możnym i rzeczywistym wymiarem naszego życia. Tak naprawdę ni-
gdy nie chcieliśmy przecież budować domu! Fetysz, jakim był w na-
szym życiu rozkład pomieszczeń wymarzonej rezydencji, istniał 
wyłącznie po to, abyśmy nigdy nie wpadli na trop o wiele bardziej 
tragicznego i tkwiącego w nas od zawsze braku, którego nie da się 
wypełnić przy pomocy tak prostackich środków, jak nowa meblo-
ścianka czy bankowy przelew. To z uwagi na ten brak wolimy ciągle 
mieć jakiś cel, krzątać się i troskać, odgrywając przed sobą komedię 
niespełnienia: „Wystarczyłby mi niewielki remont i odrobinę bez-
pieczniejszy samochód, cóż z tego, kiedy mnie nie stać...” Człowiek 
potrafi sklecić szafot z byle czego. Fetysze, stanowiące materialne 
rusztowanie naszych fantazji, są tu jednak o tyle zdradliwe i niepo-
ręczne, że w pewnych okolicznościach poddają się testowi rzeczywi-
stości. Fantazja jest bezkształtna i nieuchwytna, unosi się jak mgła-
wica, oblepiając swoim widmowym scenariuszem kolejne mniej lub 
bardziej przypadkowe obiekty. Tymczasem fetysz ma określoną for-
mę, można go zdobyć i wziąć do ręki – a potem przeżyć rozczarowa-
nie, gdy ponawiane raz po raz gesty dominacji, mające potwierdzić 
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nasz „dyskrecjonalny” dostęp do rozkoszy, zamiast nieść ukojenie 
stanowią tylko źródło coraz głębszej frustracji. 

Tak więc z „czechosłowackiej lekcji” Žižka płyną ostatecz-
nie wnioski cokolwiek deprymujące. Oto w latach siedemdziesią-
tych i osiemdziesiątych dwudziestego wieku żyli sobie w środkowej 
Europie zadowoleni ludzie. Polityczny ustrój zapewniał im libidal-
ne korzyści, utrzymujące we względnej równowadze perwersyj-
ną strukturę ludzkich potrzeb. Przez cały czas marzyli oni jednak 
o czymś więcej – Rzeczy samej, a nie jej, jak wówczas sądzili, parcia-
nej namiastce. W roli Rzeczy na skutek historycznych okoliczności 
obsadzili oni zachodnią, liberalno-konsumpcyjną demokrację. Przez 
wiele lat Rzecz wysyłała pod ich adresem uwodzicielskie komunika-
ty. Wreszcie któregoś dnia zdecydowali się podążyć za jej dobywają-
cym się zza żelaznej kurtyny głosem. Tyle że otwarcie granic szybko 
pokazało, że wyśniony Zachód był w swej istocie wypełniającym luki 
w życiu Drugiego Świata mitem. Rzecz okazała się zwykłym fety-
szem. Przepaść dzielącą wyobrażenie od rzeczywistości, jak w przy-
padku bohatera Camusa, okazała się nagle zbyt wielka, wszelkie 
próby racjonalizacji zawiodły, fantazja upadła. Gdy zaś ów wznio-
sły fetysz, nadający konsystencję i domykający niejako nieświado-
my obwód naszego pragnienia z dnia na dzień zniknął, wewnętrz-
ną narrację postkomunistycznych społeczeństw dotknął gwałtowny 
impas. Całe połacie fantazji, zajmowane wcześniej przez „demokra-
tyczne swobody” i zakazane konsumpcyjne atrakcje, pozostały nie-
zagospodarowane. Z życia społecznego Drugiego Świata wyparowa-
ła rozkosz. Czy ta pustka nie tłumaczy przypadkiem zaskakującej 
dla wielu obserwatorów gorliwości, z jaką kraje postkomunistycz-
ne przyjęły najbardziej agresywne warianty kapitalistycznej retory-
ki? May Gap fill the gap! W miejsce opuszczone przez jedną fantazję 
wkroczyła natychmiast inna.

Tylko co sprawia, że kapitalizm okazał się aż tak dobry w roli 
następcy wielkiego zimnowojennego fantazmatu demokratycznego 
Zachodu? W powszechnej opinii kapitalizm jest przecież systemem 
do cna pragmatycznym, w którym prym wiedzie homo economicus, 
a więc kalkulująca i racjonalnie dobierająca środki do celu jednost-
ka. Gdzie zatem szukać w nim nieświadomej narracji, wypartego 
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scenariusza, który zasila w paliwo rozkoszy tę cyniczną i opętaną 
przez cyfrowe algorytmy maszynę? Skąd czerpie siłę fundamental-
na fantazja warunkująca nasz udział w systemie, w który nawet przez 
moment nie wierzymy? Wreszcie, w najbardziej ogólnym sformuło-
waniu: co w sytuacji globalnego tryumfu kapitalizmu stanowi nie-
świadomą (tylko w tej postaci może ona pozostać w pełni funkcjo-
nalna) wielką narrację naszej epoki? Postaram się dalej pokazać, że 
odpowiedź na te pytania może okazać się mniej oczywista, niż wy-
daje się wielu „radykalnym” rzecznikom dzisiejszej lewicy. W re-
zultacie czyn, którego jej obecnie potrzeba, musi mieć swoje źró-
dło w czymś zupełnie innym niż spektakularna agresja, cechująca 
w równym stopniu mowę ciała prezenterów telewizji muzycznej, jak 
i zachowanie tłumu niszczącego w centrum miasta limuzyny mię-
dzynarodowych bankierów.

Lacanowska krytyka Marksa

„Gdzie więc dziś jesteśmy, jeśli chodzi o nasze duchy?” – pyta Žižek 
w Kruchym absolucie, rozpoczynając wywód, który stanowi bez wąt-
pienia jeden z ważniejszych momentów jego pisarstwa. Słoweński 
filozof ma na myśli widma fantazji, które nawiedzają porządek 
symboliczny ponowoczesnego społeczeństwa, udzielając mu po kry-
jomu swego mandatu i wsparcia. Žižek słusznie twierdzi, że kapita-
lizm zdarł ze społecznego świata aureolę świętych złudzeń, jednak 
tylko po to, aby szybko wstawić w jej miejsce własną widmowość. 
Czymś takim jest przecież globalny system finansowy, który na wzór 
jakiejś mrocznej obecności, płynnej megastruktury, ciąży dziś „ni-
czym zmora na umysłach żyjących”. Czy, w takim razie, to właśnie 
widmo fikcyjnego kapitału powinniśmy uznać za fundamentalną 
fantazję naszej epoki? Wydaje się, że nie. Sądzę nawet, że Žižek do-
konuje w swoim wywodzie przełomowego odkrycia (słowo, które 
na obszarze dzisiejszej humanistyki brzmi niemal obco), choć za-
razem nie doprowadza go do końca i nie wyciąga zeń najważniej-
szych wniosków.

Marks uważał, o czym szeroko traktuje rozdział drugi, że dy-
namikę kapitalizmu wyzwala jego kryzysowa natura. Tak zwany 
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rozwój kapitalizmu to nic innego jak gorączkowe odwlekanie chwili 
jego krachu. Wewnętrznych sprzeczności kapitalistycznej produkcji 
nie da się rozwiązać ani dzięki dostosowaniom strukturalnym, ani 
odraczając je w czasie za pomocą systemu kredytowego, ani zapew-
niając kapitałowi dodatkową przestrzeń. Wszystkie te rozwiązania, 
choć skuteczne, działają wyłącznie na krótką metę. Całe to rozumo-
wanie można porównać do biegu sztafetowego z odbezpieczonym 
granatem w roli przekazywanego kolejnym zmianom fantu. W każ-
dej fazie wyścigu widzimy zatem lepszych zawodników, tempo biegu 
staje się coraz szybsze, nic już nie może powstrzymać wrzasku pu-
bliczności. Gdyby jednak zrobić w tym momencie stop-klatkę, stało-
by się jasne, że mimo szalonego wysiłku każda upływająca sekunda 
wyścigu zamiast oddalać coraz bardziej przybliża chwilę wybuchu. 
Co więcej, im szybszy bieg, tym bardziej energiczne ruchy zawodni-
ków, tym większe prawdopodobieństwo eksplozji – a tym samym ro-
śnie skala potencjalnych zniszczeń. Stojąc w obliczu takiego scena-
riusza, który sam zresztą jako pierwszy nakreślił, Marks doszedł do 
wniosku, że „możliwy jest nowy, wyższy porządek społeczny (komu-
nizm), który nie tylko utrzymałby, ale wręcz przeniósł na wyższy po-
ziom i skutecznie w pełni zrealizował potencjał samozwiększającej się 
spirali produktywności, która w kapitalizmie, biorąc pod uwagę jego 
wewnętrzną przeszkodę/sprzeczność, jest raz po raz przerywana 
przez niszczące społeczeństwo kryzysy ekonomiczne”45. 

To jednak, jak słusznie twierdzi Žižek, podstawowa pomyłka au-
tora Kapitału. I właśnie dlatego „jako marksiści, w imię naszej wier-
ności dziełu Marksa, powinniśmy rozpoznać jego błąd”46. Porządek 
społeczny, w którym zachowana zostałaby kapitalistyczna wydaj-
ność, przy jednoczesnej eliminacji cyklicznych kryzysów gospodar-
czych, jest po prostu niemożliwy. „Marks […] przeoczył, że, mówiąc 
językiem Derridy, ta organiczna przeszkoda/antagonizm jako »wa-
runek niemożliwości« pełnego rozwoju sił wytwórczych stanowi jed-
nocześnie jego »warunek możliwości«: jeśli usuniemy przeszkodę, 
wewnętrzną sprzeczność kapitalizmu, nie otrzymamy w pełni uwol-

45 Idem, Kruchy absolut, s. 26.
46 Ibidem.
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nionego pędu do produktywności pozbawionej wreszcie swojego 
hamulca, lecz właśnie utracimy tę produktywność, która wydawa-
ła się generowana i jednocześnie ograniczana przez kapitalizm – po 
usunięciu przeszkody zniknie ograniczony przez nią potencjał…”47 
W tym sensie Marksowski komunizm, dokładnie w myśl jego kryty-
ków, był mrzonką i niemożliwą fantazją. Również ci światli krytycy 
nie dostrzegli jednak zdaniem Žižka najważniejszego: 

[…] pojęcie społeczeństwa czystej, uwolnionej produktywności p o z a 
ramami kapitału, było fantazją nieodłączną od samego kapitalizmu, 
k a p i t a l i s t y c z n ą wewnętrzną transgresją w najczystszej posta-
ci. Była to ściśle i d e o l o g i c z n a fantazja o zachowaniu siły napędo-
wej produktywności wytwarzanej przez kapitalizm przy jednoczesnym 
pozbyciu się „przeszkód” i antagonizmów, które były – jak pokazuje 
smutne doświadczenie „realnie istniejącego kapitalizmu” – j e d y n y-
m i  m o ż l i w y m i  r a m a m i r z e c z y w i s t e g o m a t e r i a l n e g o 
i s t n i e n i a s p o ł e c z e ń s t w a c e c h u j ą c e g o s i ę c i ą g ł ą s a-
m o r o z s z e r z a j ą c ą s i ę p r o d u k t y w n o ś c i ą48.

Słowem: komunizm w Marksowskim wydaniu jest fundamentalną 
fantazją kapitalistycznego społeczeństwa. Będziemy mieli wszystkie-
go w bród i jeszcze trochę, dokładnie tak jak teraz, a ponadto ży-
wiołową i twórczą samorealizację (rano polowanie, po południu ło-
wienie ryb, wieczorem krytyka)49 oraz sprawiedliwość i solidarność 
społeczną. Tego, że takie połączenie jest niemożliwe, nie chcą do-
strzec marksiści (z czego należy wyciągnąć wniosek, że w głębi duszy 
sami są kapitalistami, godzą się na zadany im porządek symbolicz-
ny, próbując w nim co najwyżej wypełnić za pomocą fantazji najbar-
dziej ewidentne luki we własnej rozkoszy). Z kolei ich przeciwnicy 
nie potrafią przyznać, że komunistyczna fantazja jest w kapitalizmie 
niezbędna. Lub, w bardziej wyrazistej wersji: komunizm jest ideolo-
gicznym jądrem kapitalizmu. Brzmi absurdalnie? Czy stawiając tę 

47 S. Žižek, O wierze, s. 90–91.
48 Idem, Kruchy absolut, s. 27.
49 Zob. K. Marks, F. Engels, Ideologia niemiecka, w: Dzieła, t. 3, Warszawa 1961,  

s. 35.
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sprawę w taki sposób, nie wyjaśnia się jednak pozornie dziwnego 
faktu, o którym wspominaliśmy w kontekście utopii, że neoliberal-
na wizja lepszego świata nie różni się co do jej zasadniczej struk-
tury od tego, co zawsze mieli ludziom do zaproponowania socjali-
ści? Neoliberałowie, w zakresie deklarowanych celów społecznych, 
są marksistami. Lewica, nawet jeśli dostrzega od czasu do czasu tę 
niepokojącą zbieżność, szybko oddala wynikający zeń dyskomfort: 
„Owszem, nic dziwnego, że mówią to samo, co my, przecież muszą 
coś obiecywać, a w sumie dowodzi to tylko tego, że tęsknoty socjali-
styczne są uniwersalne. Spór między nami polega jednak na sposo-
bie realizacji tych wizji. Oni chcą dać wszystkim carte blanche, my 
domagamy się kontroli. Nie można sobie wyobrazić bardziej skraj-
nej różnicy!”50. Ale czy sprawa naprawdę jest taka prosta? Czy nie 
ważniejszy od tej „metodologicznej” odrębności jest fakt, że koniec 
końców „oni” chcą tego samego, co my? Przy bliższych oględzinach 
widać przecież wyraźnie, że M a r k s o w s k i  so c j a l i z m t o  n i c 
i n n e g o  j a k  d o s k o n a ł y  k a p i t a l i z m. To, co w tym ostat-
nim bodaj najistotniejsze, a więc samonakręcająca się spirala wydaj-
ności, nigdy nie zostało przez Marksa zakwestionowane. 

Gdzie konkretnie doszło do błędu? Žižek twierdzi, formułu-
jąc prowizoryczną „lacanowską krytykę marksizmu”, że „Marks nie 
uporał się […] z paradoksem rozkoszy dodatkowej”51. Coś, co znacz-
nie lepiej powiodło się Lacanowi, który swoje pojęcie rozkoszy do-
datkowej, plus-de jouir, wzorował właśnie na centralnym pojęciu 
Marksowskiej ekonomii52. Przede wszystkim wartości dodatkowej, 
podobnie jak dodatkowej rokoszy, nie można chcieć „w rozsądnych 
granicach”. Tym, czego w niej się pragnie, jest zawarty w niej nadmiar, 

50 Zob. F. Jameson, Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism, Dur-
ham 2006, gdzie Jameson zauważa, że dla neoliberałów, podobnie jak dla mark-
sistów, filozofia polityczna jest czczą rozrywką, ponieważ dla jednych i drugich 
polityka to po prostu obsługa aparatu ekonomicznego – jednak o ile neolibera-
łom chodzi w tym miejscu o rynek, marksiści mają raczej na myśli „wspólnie 
posiadane i zarządzane środki produkcji”. Jak pointuje Jameson: „[…] z neoli-
berałami łączy nas wiele, w zasadzie praktycznie wszystko – z wyjątkiem pod-
stawowych zasad!” (ibidem, s. 265).

51 S. Žižek, Wzniosły obiekt ideologii, s. 72.
52 Zob. ibidem, s. 69.
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a nie ona sama jako pewien „skończony” obiekt. Nie można więc za-
chować związanej z nią wydajności czy też „mocy”, wyrzucając anar-
chiczny element obscenicznego zadowolenia, który skłania nas, aby 
jej w ogóle poszukiwać. Moc nie istnieje w niej zatem bez przemo-
cy. Aby to lepiej wyjaśnić, Žižek wprowadza Lacanowskie rozróż-
nienie na obiekt pragnienia i rozkosz dodatkową jako jego przyczy-
nę. Kochamy inną osobę, czyli obiekt naszego pragnienia, na ogół 
przez pewien anatomiczny, osobowościowy lub jeszcze inny zwią-
zany z nią szczegół. To właśnie kontakt z tym detalem, obiektem 
małe a, zapewnia nam dodatkową rozkosz, bez której nie znaleźli-
byśmy w sobie „paliwa”, aby dążyć do zasadniczego obiektu nasze-
go pragnienia. Zarazem przez cały czas twierdzimy, że „tak napraw-
dę” tylko on stanowi powód i cel naszej namiętności. Fetyszysta, jak 
pisze Žižek, to ktoś, kto nie jest zdolny do tego rodzaju wyparcia. 
Czyni on, w pewnym sensie bardzo prostolinijnie, przyczynę swo-
jego pragnienia jego bezpośrednim obiektem. „Powtórz jeszcze raz 
ten gest” itd. Przeciwnym błędem jest z kolei mniemanie, że można 
kiedykolwiek pragnąć w sposób nieperwersyjny czy też „niepatolo-
giczny”. Jak to się ma do kapitalizmu i Marksa? Czyż jego błędem –  
pyta retorycznie Žižek – „nie było również założenie, że o b i e k t 
pragnienia (swobodnie rozszerzająca się produktywność) utrzymał-
by się, nawet gdyby został pozbawiony p r z y c z y n y, która go napę-
dza (wartości dodatkowej)?”53

Žižek zatrzymuje się w tym miejscu. Wydaje się jednak, że 
w swojej analizie, słusznej co do meritum, zbyt wiele spraw pozosta-
wił bez rozwinięcia. Co bowiem kryje się za stwierdzeniem, że nie 
ma tak pożądanej przez nas wydajności bez wartości dodatkowej? 
Na czym polega „eksces” tej ostatniej? I dlaczego między wartością 
dodatkową a rozkoszą dodatkową istnieje głęboki psychologiczny 
związek? Kluczowa jest tutaj chyba Marksowska formuła produkcji 
wartości dodatkowej, czyli wzór m/v, opisany w rozdziale drugim. 
W skrócie: kapitał zmienny v, czyli wynagrodzenia pracowników, 
nie mogą wzrosnąć powyżej pewnego pułapu, ponieważ pracownicy 
przestaną być g ł o d n i  i nie zechcą pracować tak, jak do tej pory. To 

53 S. Žižek, Kruchy absolut, s. 30.
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zaś zniweczy szanse na wzrost wartości dodatkowej m. Problem wy-
nikający z faktu, że pracownicy nie tylko stanowią źródło siły robo-
czej, ale muszą również kupować produkowane przez siebie w szalo-
nym tempie towary, rozwiązuje się przy pomocy kredytu. Możliwość 
zaciągnięcia pożyczki powoduje, że na rynku pojawia się wymagany 
popyt, a jednocześnie pracownicy nie otrzymują wyższego wynagro-
dzenia. Tym samym nienaruszona pozostaje społeczna nierówność, 
bez której załamałby się sam mechanizm tej szalonej produkcji. 
Kapitał musi tu wyważyć dwie n i e m a l  równorzędne racje. Warto 
podkreślić ten moment, ponieważ skupia się w nim jak w soczewce 
faktyczny „cel” całego systemu. Z pespektywy pozbywania się nad-
produkcji najlepiej byłoby podnieść pracownikom zarobki, zapew-
niając sobie możliwość sprzedaży „na pniu” – zamiast przenosić, za 
pośrednictwem kredytu, związane z nią kłopoty w przyszłość. Z per-
spektywy utrzymania wydajności samej produkcji, takie rozwiąza-
nie byłoby jednak dla kapitału strzałem we własne stopy – pracow-
nicy staliby się zbyt niezależni i zapewne nie dość „elastyczni”, aby 
utrzymać dotychczasowy poziom „zaangażowania w rozwój firmy”. 
W obliczu takiej alternatywy wybór pada oczywiście – w myśl za-
sady „akumulacja dla akumulacji, zastanawiać będziemy się później” –  
na utrzymanie wydajności. Krótko mówiąc, wartość dodatkowa 
stanowi przyczynę kapitalistycznej wydajności, ponieważ zawie-
ra ona w sobie czy też zakłada istnienie społecznych nierówności54. 
Wyhamowując logikę społecznej dystynkcji, na przykład spłaszcza-
jąc strukturę dochodów lub wprowadzając bardziej egalitarny mo-
del pracy, usuwa się przyczynę kapitalistycznego pragnienia, a tym 
samym nieosiągalny staje się jego obiekt, czyli ekonomiczna wydaj-
ność. To właśnie zrobił „realnie istniejący socjalizm” – nic dziwne-

54 Przy takim zdefiniowaniu elementów tej teorii kapitalista całkowicie perwersyj-
ny czy też kapitalista-fetyszysta nie troszczyłby się już w najmniejszym stopniu 
o wyniki swojego przedsiębiorstwa, otwarcie czerpiąc rozkosz z tego, co w nor-
malnej postaci jest „przypadkowym” korelatem uczestnictwa w kapitalistycz-
nej rzeczywistości. „Chcę mieć więcej niż inni, a wy mi to zapewnicie!” zamiast: 
„W trosce o dalszy rozwój naszej firmy, której produkty stanowią tak ważny 
element życia tysięcy ludzi, musimy wspólnie nauczyć się wymagać od siebie 
więcej”.
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go zatem, że poniósł tak spektakularną klęskę. Marksowski socja-
lizm jest po prostu psychoanalitycznie niemożliwy. O tym, że przez 
cały czas pozostawał on w orbicie kapitalistycznej logiki wydajno-
ści, najlepiej świadczy zaś wieloletnia rywalizacja między Związkiem 
Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi, wspaniale udokumentowana 
w słynnej „debacie kuchennej” między Chruszczowem a Nixonem. 
Radziecki przywódca, co dziś musi wyglądać na kiepski żart, mó-
wił wówczas między innymi: „Przez czterdzieści dwa lata szliśmy 
do przodu i teraz jesteśmy godnymi partnerami. Więc rywalizuj-
my! Ustrój, który zapewni ludziom więcej dóbr, będzie ustrojem lep-
szym” itd.

W czasach komunizmu funkcjonował w Polsce związany z tym 
problemem dowcip (skoro mowa o Žižku, którego książki stano-
wią małe kompendia socrealistycznego humoru, kontekst do po-
wtórzenia tego żartu wydaje się odpowiedni, tym bardziej że pro-
wadzi nas on wprost do wniosków wynikających z „lacanowskiej 
krytyki Marksa”). W Paryżu rozegrano zawody motorowe, w któ-
rych udział wzięły dwie załogi: amerykańska i radziecka. Wyścig 
wygrali Amerykanie. Na drugi dzień w „New York Timesie” ukazu-
je się notka o następującej treści: „W rozegranych w Paryżu zawo-
dach motorowych nasza ekipa zajęła pierwsze miejsce, wyprzedzając 
ekipę radziecką, która zameldowała się na mecie ze stratą dwudzie-
stu sekund”. Tego samego dnia „Izwiestia” informuje: „W rozegra-
nych w Paryżu zawodach motorowych nasza ekipa zajęła zaszczyt-
ne drugie miejsce, Amerykanie byli przedostatni”. Co z tego wynika? 
Przede wszystkim to, że dokonana przez radziecki organ prasowy 
manipulacja nie byłaby potrzebna, gdyby realnie istniejący socjalizm 
nie stawiał sobie celów sprzecznych z jego społeczną substancją. 
Zamiast stawać w szranki z kapitalistyczną ekonomią i (z koniecz-
ności, nie mając po swojej stronie obiektu małe a wartości dodatko-
wej) przegrywać, może należało od razu powiedzieć: my w tych za-
wodach udziału nie weźmiemy. A jeśli nawet, naszym celem będzie 
w nich co innego niż zwycięstwo. Właśnie dlatego, że socjalizm od 
samego początku, bo od czasów Marksa, nie potrafił złożyć takiej de-
klaracji, był on skazany na niepowodzenie. Pisze Žižek: „standardo-
wy projekt komunistyczny był u t o p i j n y  właśnie o  t y l e, o  i l e 
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n i e  b y ł  w y s t a r c z a j ą c o  r a d y k a l n y  – o tyle, o ile podsta-
wowa kapitalistyczna siła napędowa nieokiełznanej produktywności 
przetrwała w nim pozbawiona swoich konkretnych, naznaczonych 
sprzecznością, warunków istnienia”55. Socjalizm był więc utopijny 
(w potocznym i wypaczonym sensie tego słowa), ponieważ nigdy 
nie miał odwagi powiedzieć: „Precz z ekonomią! Precz z wydajno-
ścią!”56, ponieważ określał (i wciąż próbuje to robić, z czego wynika 
wyczuwany przez wszystkich fałsz i symulowany radykalizm lewico-
wych partii politycznych) swoje cele nieodmiennie w kapitalistycz-
nym horyzoncie myśli i pragnienia.

Wszystko to można ująć jeszcze inaczej. Skoro Marksowski so-
cjalizm jest fundamentalną fantazją kapitalizmu, a zgodnie z teo-
rią Žižka tego rodzaju fantazje stanowią zasadniczy składnik ide-
ologii i pełnią centralną funkcję w reprodukcji danego porządku 
symbolicznego, to tylko „przemierzenie”, a więc ostatecznie zakwe-
stionowanie socjalizmu daje nadzieję na przekroczenie tej szcze-
gólnej formy społecznej, jaką jest ponowoczesność. Paradoksalnie 
więc Marksowska wizja socjalizmu musi upaść, aby dało się sformu-
łować projekt niekapitalistycznej przyszłości. To wiadomość, któ-
ra ma wszelkie szanse, aby wzbudzić popłoch wśród przedstawicie-
li dotychczasowej lewicy, uruchomiając w jej szeregach agresywne 
reakcje obronne. Dlaczego chcecie nas cofnąć do przednowocze-
snego ciemnogrodu? Czy nie dość mieliśmy w dziejach „idiotyzmu 
wiejskiego życia”? Poza tym, jaką mamy gwarancję, że dobrowolne 
ograniczenie wydajności przełoży się na wzrost solidarności spo-
łecznej, a nie sprowokuje kolejnej fali autorytaryzmu, grożącej total-
ną katastrofą w rodzaju Kambodży lub Korei Północnej? Być może 
sprawiedliwość społeczna jest ostatecznie niemożliwa, a zatem, na 
wszelki wypadek, powinniśmy zrobić chociaż tyle, aby ludzie mie-
li szansę na materialny dostatek? Podobne zastrzeżenia, choć istot-
ne, a na pewnym etapie realizacji socjalistycznego projektu z pew-
nością niemożliwe do pominięcia, nie mają związku z istotą sprawy. 

55 S. Žižek, Kruchy absolut, s. 27.
56 To szczęśliwe sformułowanie, podobnie jak wiele innych myśli w tej książce, za-

wdzięczam profesor Małgorzacie Kowalskiej.
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Te j  wydajności nie da się po prostu utrzymać, nie godząc się jedno-
cześnie na destrukcyjny społecznie wpływ procesu tworzenia war-
tości dodatkowej. Lewica może głosić więc żywiołowy wzrost eko-
nomiczny i sprawiedliwość społeczną wyłącznie za cenę hipokryzji, 
albo odpowiednio „rozcieńczając” swoje oczekiwania odnośnie do 
możliwej na tym świecie równości. 

Może ona jednak zdecydować się także na coś, co Žižek nie bez 
racji określa patetycznym mianem „czynu”. Powtórzmy jego sło-
wa z The Ticklish Subject: „[…] ponieważ o d p o l i t y c z n i o n a 
e k o n o m i a  j e s t  w y p a r t ą  » f u n d a m e n t a l n ą  f a n t a-
z j ą «  p o s t m o d e r n i s t y c z n e j  p o l i t y k i  – właściwie po-
lityczny c z y n  obejmować będzie musiał z konieczności ponow-
ne upolitycznienie ekonomii: w obrębie danej sytuacji gest posiada 
wartość c z y n u  tylko o tyle, o ile narusza on (»przemierza«) jej fun-
damentalną fantazję”57. Upolitycznienie ekonomii to w tym kontek-
ście nic innego jak zakwestionowanie „transcendencji” wydajności 
czy też, w Marksowskim wydaniu, spontanicznego rozwoju sił wy-
twórczych. Opór wobec takiego rozwiązania jest naturalny. Mowa tu 
bowiem o czymś, co na poziomie jednostkowego podmiotu odpo-
wiada „podmiotowej destytucji”. Jak pisze Žižek „w wywiadzie z sa-
mym sobą”: 

[…] „podmiotowa fantazja” to coś niezwykle traumatycznego: wyra-
ża relację podmiotu do rozkoszy, do traumatycznego rdzenia jego bytu, 
do czegoś, czego podmiot nigdy nie może w pełni uznać, z czym nie 
może się oswoić, czego nie może włączyć w swoje uniwersum symbo-
liczne. Publiczne ujawnienie tego fantazmatycznego rdzenia wiąże się 
z nieznośnym wstydem, który prowadzi do aphanisis („zaniku”) pod-
miotu, samounicestwienia58. 

Zrzekający się swej fundamentalnej fantazji człowiek musi ob-
umrzeć, jego świat musi się rozpaść, aby mógł stworzyć się na nowo, 
lepiej, w innym miejscu. Žižek w swoich pracach wielokrotnie, choć 

57 S. Žižek, The Ticklish Subject, s. 355.
58 Idem, Zawsze stoję po jakiejś stronie. Slavoj Žižek w rozmowie z sobą samym,  

w: Žižek. Przewodnik, s. 398–399.
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w nieco innym kontekście, sugeruje potrzebę dokonania tego rodza-
ju czynu. W filmie Podziemny krąg grany przez Edwarda Nortona 
główny bohater bije się w bezlitosny sposób na oczach swojego szefa, 
zmuszając go w konsekwencji do przyjęcia nierealnych, jak się wy-
dawało chwilę wcześniej, postulatów59. W filmie Podejrzani, gdy ta-
jemniczy przywódca mafii Keyser Söze „wraca do domu i widzi, że 
jego żona i mała córeczka są na muszce pistoletów członków wro-
giego gangu, ucieka się do radykalnego gestu: zabija żonę i córkę”60, 
a także wstrząśniętych takim obrotem sprawy zabójców, dzięki cze-
mu może później mścić się na reszcie członków wrogiego gangu. 
W filmie Okup grany przez Mela Gibsona bogacz, zamiast zgodnie 
z oczekiwaniami wszystkich ogłosić podczas konferencji prasowej 
zgodę na żądania porywaczy jego syna, oznajmia, że wyznacza za 
pomoc w ich złapaniu nagrodę, grożąc jednocześnie, że będzie ich 
prześladował bez żadnej litości, jeśli bezzwłocznie nie zwrócą jego 
dziecku wolności61. W książce Umiłowana zbiegła niewolnica Sethe, 
chcąc uchronić przed upokorzeniem niewoli swoje dzieci, podrzy-
na gardło najstarszej córce i próbuje zgładzić pozostałą trójkę62. 
Wreszcie, w sferze fikcji historycznej, a nie po prostu fikcji, Žižek 
proponuje to samo rozwiązanie chrześcijaństwu: „To właśnie krań-
cowy heroiczny gest, na który czeka chrześcijaństwo: by ocalić swój 
skarb, musi poświęcić samo siebie – niczym Chrystus, który musiał 
umrzeć, by mogło nastać chrześcijaństwo”63. Czy sugerowane tutaj 
wyrzeczenie się przez socjalizm Marksa, a przynajmniej jego czę-
ści, w imię prawdy jego wizji, nie stanowi dokładnego odpowiednika 
tamtych czynów (w przypadku Žižka najbardziej zresztą adekwat-
nego, wszak dotyczącego spraw, które słoweński filozof umieszcza 
w samym centrum swej ideowej tożsamości)? Lewica musi pozbyć 

59 Zob. idem, Rewolucja u bram, s. 486–492. „A zatem – komentuje Žižek – tyl-
ko poprzez to pierwsze pobicie (uderzenie) siebie człowiek staje się wolny” (ibi-
dem, s. 491).

60 S. Žižek, Kruchy absolut, s. 157.
61 Zob. ibidem.
62 Zob. ibidem, s. 160–165.
63 S. Žižek, Kukła i karzeł, s. 221. 
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się swoich zazdrośnie strzeżonych skarbów ideologicznych, o ile so-
cjalizm ma mieć szanse, aby kiedykolwiek zaistnieć.

We wszystkich tych przykładach czynu założenie jest identyczne: 

[…] w sytuacji wymuszonego wyboru podmiot dokonuje „szalonego” 
niemożliwego wyboru, niejako z a d a j ą c  c i o s  s o b i e  s a m e m u, 
uderzając w to, co dla niego najcenniejsze. Czyn bynajmniej nie będąc 
przypadkiem niemocy i agresji skierowanej na siebie samego, zmienia 
raczej współrzędne samej sytuacji, w której znajduje się podmiot: odci-
nając się od najdroższych mu obiektów, które będąc w posiadaniu wro-
ga sprawiają, że jest trzymany w szachu, podmiot zyskuje przestrzeń 
dla nieskrępowanego działania64.

Tym, co, jak sądzę, mylące, a być może po prostu błędne u Žižka, jest 
jednak heroiczna retoryka, którą obudowuje on swoje pojęcie czynu. 
Czyn jest u niego nieodmiennie radykalny, gwałtowny, traumatycz-
ny, pełen przemocy, szalony itd. To prawda, gest wyrzeczenia powi-
nien być radykalny: Marksowski socjalizm w swej krytyce kapitali-
zmu zatrzymał się bowiem w pół drogi. Tyle że chcąc sprzeciwić się 
temu, co nadaje kapitalizmowi jego specyfikę, czyn musi być r a d y-
k a l n y  w  s w e j  s ł a b o ś c i. „Moc bowiem w słabości się dosko-
nali”65 – pisał św. Paweł w Drugim Liście do Koryntian. Simone Weil 
z kolei zauważa: „Nie wykonywać całej przysługującej sobie władzy 
to tyle, co znieść pustkę. Jest to sprzeczne ze wszystkim prawami na-
tury: tylko łaska może to sprawić”66. Dziś jest to być może nauka 
i umiejętność ważniejsza niż kiedykolwiek. Czy tym, co bardziej niż 
cokolwiek innego wiąże nas z systemem, nie jest właśnie ta przeraża-
jąca wyrazistość, widzialność, krzykliwa dosadność wszystkich na-
szych poczynań?67 Czy wyzwolenie jeszcze większej ilości siły, bo to 

64 Idem, Kruchy absolut, s. 157–158.
65 2 Kor 12,9.
66 S. Weil, Świadomość nadprzyrodzona, przeł. A. Olędzka-Frybesowa, Warszawa 

1999, s. 255.
67 To również stara lekcja McLuhanowskiego medium is the message. W tym sen-

sie trzeba zgodzić się z krytyką filmów w rodzaju Super Size Me Morgana Spur-
locke’a czy Fahrenheit 9.11 Michaela Moore’a. Są one po prostu zbyt kontro-
wersyjne, za bardzo wdzięczą się do odbiorcy i za bardzo pozostają towarem, 
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zdaje się implikować „radykalizm” Žižka, rzeczywiście może rozbić 
jakąkolwiek ze wspierających nasze obecne życie fantazji? I czy po-
zbawione „medialnego” wymiaru samounicestwienie nie jest jedyną 
formą radykalizmu, która odpowiada potrzebie odrzucenia wspo-
mnianego przed chwilą marksistowsko-kapitalistycznego kultu sa-
morozszerzającej się produktywności?68

W pewnym sensie chodzi o to, by dowartościować głupstwo. Nie 
głupotę, która może być jeszcze źródłem tępo przekonanej o wła-
snej słuszności siły. Głupstwo jest skromne, niepozorne, a zara-
zem śmieszne. Być może znakiem prawdziwego radykalizmu nie 
jest w tym sensie, jak zupełnie otwarcie deklarują Žižek i Badiou69, 
przemoc, brutalne zerwanie, ale śmieszność. Trochę jak w sformu-
łowaniu: „Jesteś po prostu śmieszna w tym swoim uporze”. Warto 
pamiętać o tym wymiarze czynu Chrystusa. Był on szaleńcem i bun-
townikiem, politycznym radykałem, ale i zgorszeniem dla tych, 

aby w istotny sposób przeciwstawiać się temu, o czym opowiadają w warstwie 
treści.

68 W swojej przedostatniej książce Žižek sugeruje, że „zbliżający się kryzys ekolo-
giczny wydaje się stwarzać wyjątkową szansę na z a a k c e p t o w a n i e  prze-
kształconej wersji dyktatury proletariatu” (S. Žižek, W obronie przegranych 
spraw, przeł. J. Kutyła, Warszawa 2008, s. 15). Žižek ma nadzieję, że paląca po-
trzeba wypracowania skutecznego modelu polityki ekologicznej doprowadzi do 
stworzenia mechanizmów pozwalających na coś w rodzaju centralnego plano-
wania na skalę globalną. Mechanizm ten będzie można później wykorzystać do 
innych, niezwiązanych już bezpośrednio z ekologią celów. To zaś stanowi szan-
sę na nowe rozdanie dla światowej lewicy. Rzeczywistość dostarczyła już jednak 
częściowej odpowiedzi na temat „radykalnego” potencjału dzisiejszej ekologii. 
Podczas szczytu ekologicznego ONZ w Kopenhadze w grudniu 2009 roku, jak 
skrzętnie wyliczono, delegaci mieli do swej dyspozycji tysiąc dwieście limuzyn, 
z czego zaledwie pięć posiadało napęd elektryczny, stu czterdziestu z nich przy-
leciało do Danii prywatnymi odrzutowcami, a jedenastodniowy szczyt wypro-
dukował około czterdziestu jeden tysięcy ton dwutlenku węgla, czyli tyle, ile 
wynosiła w tym czasie analogiczna „produkcja” stutysięcznego miasta (J. Ró-
żalski, 1200 limuzyn na ratunek klimatowi, „Metro”, 9 grudnia 2009 roku, s. 1).

69 Badiou pisze bez ogródek, że „skrajna przemoc jest korelatem skrajnego entu-
zjazmu” (A. Badiou, The Century, przeł. A. Tosacano, Cambridge 2007, s. 63). 
Žižek w niczym mu nie ustępuje, twierdząc, że w każdym „»odłączeniu« działa 
również przerażająca p r z e m o c – przemoc p o p ę d u  ś m i e r c i, radykal-
nego »oczyszczenia pola« jako warunku Nowego Początku” (S. Žižek, Kruchy 
absolut, s. 135).
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którzy oczekiwali od niego widzialnej mocy: do Jerozolimy wjeżdża 
na osiołku, a w trakcie procesu funkcjonariusze imperium wsadzają 
mu na głowę cierniową koronę i śmieją się z jego żenującej wierno-
ści głupstwu, bezsensownej plamce na duszy, pod wpływem której 
zaczął on w pewnym momencie podejrzewać, że jest Mesjaszem. To 
tylko nasza skażona „silnymi fantazjami” mentalność każe nam wi-
dzieć w tej ostatniej scenie przejaw resentymentu: bali się Chrystusa, 
więc gdy go wreszcie dopadli, musieli odreagować, publicznie go 
poniżając. Rzymscy żołnierze nie mieli powodu, aby obawiać się 
Jezusa, śmiali się po prostu z uosabianego przezeń głupstwa. „Bóg 
wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata”70. Ten wymiar czy-
nu, w moim odczuciu kluczowy, umyka pod wpływem pompatycz-
nej retoryki, która towarzyszy opisom ideologicznego „odłączenia” 
czy też „wyłomu” u Badiou czy Žižka. Tylko przyznając, że jestem 
leniwy i bierny, a bywam tchórzliwy i nudny, rozpadam się w swo-
jej fundamentalnej fantazji o własnej szlachetności, przedsiębiorczo-
ści i mocy (sprawiedliwości i wydajności przyszłego socjalizmu, czyli  
wolnego od wad kapitalizmu). Tylko słabość i kruchość mogą stać się 
fundamentem i spoiwem żywej wspólnoty. Siła może nas wprawdzie 
popchnąć w kierunku drugiego człowieka, ale nawet powodując 
skrajny mechaniczny ścisk, jak podczas manifestacji (potrzebnej, ale 
wyłącznie na zasadzie „znikającego pośrednika”), na dłuższą metę 
nie usunie oddzielającej nas od innych granicy.

Postacią symboliczną dla odnowionej w t e n  radykalny sposób 
lewicy mogłaby stać się wdowa z nowotestamentowej przypowie-
ści (dla Lacana/Žižka przywoływanym raz po raz ideałem etycznym 
jest trwająca przy swoim pragnieniu pochowania brata Antygona). 
Przypowieść o wdowim groszu jest dobrze znana. Chrystus zajmu-
je miejsce obok świątynnej skarbony i przygląda się wrzucającym 
do niej datki ludziom: „Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła 
też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. 
Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: »Zaprawdę powia-
dam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy 
kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucili z tego, co im zbywało; 

70 1 Kor 1,27.



363SL AVOJ ŽIŽEK:  SOL A FIDE!

ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe 
utrzymanie«”71. Dlaczego Chrystus twierdzi, że wdowa dała „naj-
więcej”? Czy chodzi o skalę jej subiektywnego wyrzeczenia, o któ-
rym w przypadku żadnego z bogaczy nie mogło być mowy? Z pew-
nością nie. Sedno przypowieści o wdowim groszu polega raczej na 
tym, że nie tylko z psychologicznego punktu widzenia, ale również 
z perspektywy całego społeczeństwa wdowa dała więcej niż „wrzu-
cający to, co im zbywało” bogacze. Ci ostatni byli, jak można się do-
myślać, bardzo zadowoleni ze swojej jałmużny. Dali przecież wiele, 
dlaczego mieliby jeszcze poczuwać się do jakiegokolwiek obowiąz-
ku? Dokładnie na tym samym polega jednak istota przejętego przez 
lewicę od marksizmu i wspólnego jej z kapitalizmem złudzenia: pro-
dukując więcej towarów, a później odpowiednio je rozdzielając, ulep-
szamy świat, dajemy ludziom automatycznie więcej życia, szczęścia 
i możliwości. Prywatnie nie trzeba z niczego rezygnować, bogactwo 
i możliwości techniczne są tak olbrzymie, że wystarczy kilka syste-
mowych pociągnięć, trochę nowych wynalazków, i na świecie zapa-
nuje powszechna szczęśliwość.

Nauka płynąca z przypowieści o wdowim groszu jest krańco-
wo inna. Świat nie stanie się bardziej ludzki, gdy wszystkim przybę-
dzie pieniędzy i zwiększy się możliwość zaspokajania materialnych 
potrzeb. Tym, czego tego rodzaju usprawnienie nie dotyka, jest bo-
wiem sam mechanizm zbiorowości. Człowieczeństwo robi krok do 
przodu tylko wtedy, gdy naprawia się wiązania między ludźmi, a nie 
wówczas, gdy każdy z osobna staje się bardziej autonomiczny i syty. 
Dlatego właśnie wdowi grosz, który nie miał prawa wywołać pozy-
tywnych skutków gospodarczych, z punktu widzenia ekonomii nie-
istotny, dla społeczeństwa był bezcenny. Wdowa podzieliła się z in-
nymi swoją słabością, tym, czego jej brakowało, a tylko wyrzeczenie się 
siły może zbliżyć nas do innych ludzi. Lewicowy dylemat, innymi 
słowy, nie zawiera się w pytaniu: „Ile każdy powinien dostać?”, ale: 
„Czy gotowy jestem mieć odrobinę mniej, aby wszyscy mieli odro-
binę więcej?”. Rozwiązanie kwestii społecznej nie polega na za-
pewnieniu dostępu do takiej czy innej usługi. Chodzi raczej o stałe 

71 Mk 12,41–44, zob. także: Łk 21,1–4.
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obowiązywanie lewicowej wrażliwości i logiki. Trzeba stale z czegoś 
rezygnować, nieustannie godzić się na odrobinę mniej, niż mogliby-
śmy zdobyć i posiadać. Późna lewica stanie się czymś naprawdę no-
wym dopiero wówczas, gdy nauczy się chcieć mniej, zamiast nie-
ustannie robić więcej. Pora zerwać z tym bezwzględnym, celowym 
i aż nazbyt dobrze znanym z akcji handlowych zapamiętaniem. 

Korekta chrześcijaństwa

Postać ewangelicznej wdowy nie pojawia się w tym miejscu przy-
padkowo. Pod istotnym względem chrześcijaństwo stanowi wszak 
konieczną korektę i uzupełnienie tego, co późnej lewicy podpowia-
da jej namiętne przywiązanie do psychoanalizy. Ta ostatnia spraw-
dza się świetnie jako metoda diagnostyczna. Gdy przychodzi pora, 
aby wreszcie zacząć żyć, psychoanalityka trudno jednak uznać za 
właściwego doradcę. Czy nie ma bowiem racji Eagleton, twierdząc, 
że podzielany przez uczniów Lacana pogląd o tkwiącym w naturze 
człowieka „błędzie”, który sprzeciwia się naszej satysfakcji z życia, 
prowadzi ich wprost do żądania od człowieka etycznego heroizmu 
i wciąż ponawianych aktów „politycznej transgresji”? Widzieliśmy 
już, że szczęście w swym mocnym i pozbawionym cudzysłowu sen-
sie wiąże się zdaniem Žižka z przeżyciem prawdy, a nie zaspokoje-
nia. Wyrzeczenie się własnej fantazji ujawnia przede wszystkim jed-
no: nagrodą za czyn nie jest jakość życia, ale jego sens; człowiek nie 
jest istotą powołaną do satysfakcji z życia, ale zbawienia. Tylko ono – 
Lacanowska Rzecz bądź agalma – posiada godność dorównującą, 
a tym samym zdolną wypełnić otwierajacy się w nas wymiar wol-
ności. Rację ma zatem Eagleton, kiedy ironizuje, że w myśl tego sta-
nowiska, „nie powinniśmy zadowalać się etyką cnoty lub szczęścia, 
skrojoną bardziej na miarę polityków i pracowników społecznych 
niż tej grupy wybranych buntowników ludzkiego ducha jak sam 
Lacan”72. 

72 T. Eagleton, Trouble with Strangers. A Study of Ethics, Malden, Ma.–Oxford 
2009, s. 148–149.
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Tak więc etos lewicy i etyka psychoanalizy nie dają się ze sobą 
łatwo pogodzić. Psychoanaliza stanowi wyrafinowaną, głęboką, ale 
zarazem skrajnie tragiczną wizję ludzkiego losu. Tym, czego w niej 
brakuje, jest utopia, obecna w marksizmie od początku koncepcja od-
kupienia. Pisze Žižek: „[…] ostatecznym celem psychoanalizy nie jest 
spacyfikowanie/udomowienie traumy za pomocą wyznania, lecz ak-
ceptacja samego faktu, że nasze życie obejmuje traumatyczny rdzeń 
poza zbawieniem, że istnieje w naszym życiu wymiar, który zawsze 
opiera się odkupieniu-zbawieniu”73. Właśnie dlatego, jak widzieliśmy 
w poprzednim rozdziale, Eagleton sugeruje, aby lewica uzupełniła 
swoją posępną psychoanalityczną dietę o jaśniejsze tony chrześcijań-
skiej teologii. To krok, jak się wydaje, o tyle łatwy czy może wręcz na-
turalny do wykonania, że teologii (nie tylko chrześcijańskiej) z psy-
choanalizą (i odwrotnie) zawsze było po drodze. Pisze Eagleton: 

Teoria psychoanalityczna to współczesny spadkobierca teologii nie tyl-
ko w sensie instytucjonalnym – posiada swoich papieży, sekty, schi-
zmy, laików (lub pacjentów), konfesjonały, ekskomuniki, ezoteryczną 
wiedzę, rytuały skupienia i tym podobne – ale również ze względu na 
ostateczny charakter stawianych przez nią pytań. Jaka jest prawdziwa 
natura podmiotu ludzkiego? Czy jego istnienie daje się usprawiedli-
wić, czy też jest on skazany na wieczne poczucie winy? Dlaczego ciąży 
na nas wina, choć nie zrobiliśmy nic złego? Czego kobiety i mężczyź-
ni tak naprawdę pragną? Na czym polega relacja między prawem a mi-
łością? Czy kiedykolwiek zostanę zaakceptowany przez Innego za to, 
kim jestem?74

Freuda można wręcz uważać za pierwszego autora w pełni nowo-
czesnej religii. Nie chodzi nawet, a przynajmniej nie przede wszyst-
kim, o jego późne pisma społeczne, które jako żywo przypomina-
ją tradycyjne mity: mord pierwotny jako to, co wydarzyło się in illo 
tempore itd. Dotyczy to również rdzenia samej metody psychoana-
litycznej. Geniusz Freuda polegał na tym, że w zgodzie z klimatem 
własnej epoki – wo Es war, soll Ich werden! – przepisał on absolutne 

73 S. Žižek, Kruchy absolut, s. 106. 
74 T. Eagleton, Święty terror, przeł. J. Konieczny, Kraków 2009, s. 72. 
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i transcendentne kategorie wcześniejszych religii na język zindy-
widualizowany i w pełni immanentny, czyli taki, który był zrozu-
miały i możliwy do przyjęcia dla dwudziestowiecznego odbiorcy. 
Oczywiście okres niemowlęctwa, z jego traumami, fiksacjami i sce-
ną pierwotną, mimo że pozornie „z tego świata”, w swej istocie jest 
równie niedostępny jak chrześcijańskie zaświaty. Co więcej, pozo-
stając przez cały czas poza naszym zasięgiem, ma on decydujący 
wpływ na kształt całego naszego życia. Pod werniksem pozytywi-
stycznej naukowości ocalała zatem u Freuda stara dobra transcen-
dencja. Psychoanaliza, krótko mówiąc, to religia, która nauczyła się 
imitować język nowoczesnego przyrodoznawstwa.

Poważna różnica między teologią a psychoanalizą ujawnia się 
dopiero przy próbie udzielenia odpowiedzi na wszystkie te palące py-
tania, które wymienia Eagleton. „Nieustanne pragnienie jest świecką 
wersją życia wiecznego” – konstatuje on w pewnym momencie. Tyle 
że, w przeciwieństwie do wiary chrześcijańskiej, nie jest to „nieskoń-
czoność, którą możemy ostatecznie osiągnąć”75. Žižek, jak się wy-
daje, przyswoił sobie tę prawdę już na poziomie praktyki pisarskiej. 
Tam, gdzie diagnozuje on kondycję ponowoczesnego, uwikłane-
go w struktury późnego kapitalizmu podmiotu, pojawia się u niego 
więcej psychoanalizy. Gdy pacjentowi należy wypisać receptę, sięga 
po rozwiązania podpatrzone na gruncie chrześcijaństwa. Oczywiście 
taka strategia zakłada prawdziwość psychoanalizy i chrześcijaństwa. 
Jeśli nie w warstwie doktrynalnej, to przynajmniej w ogólnym sen-
sie światopoglądu i wynikających zeń wskazówek etycznych. Można 
sobie jednak bez trudu wyobrazić, że oba te stanowiska są błędne. 
Eagleton pod koniec swojego studium etyki rozważa trzy możliwe 
w tych okolicznościach scenariusze76.

Po pierwsze, fałszywa jest zarówno psychoanaliza, jak i chrześci-
jaństwo. To spełnienie postmodernistycznej fantazji. Wreszcie moż-
na się uspokoić. „Nie trzeba szukać rozwiązania, bo nie ma żadnego 
problemu”. Natura ludzka nie jest wybrakowana, w ludzkim pod-
miocie nie ma żadnego pęknięcia, zaś grzech pierworodny to mit 

75 Idem, Trouble with Strangers, s. 181.
76 Wszystkie cytaty w następnym akapicie: ibidem, s. 323–324.
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wymyślony przez pragnących kontrolować masy kapłanów. Hulaj 
dusza! Co jednak, jeśli chrześcijaństwo jest fałszywe, a psychoana-
liza prawdziwa? To druga opcja, równoznaczna z przyznaniem, że 
„tragiczny wymiar kondycji ludzkiej jest ostatecznie nieodwracal-
ny”. Odkupienie nie istnieje, nieprawdą jest głoszona przez chrześci-
jaństwo dobra nowina, że „poprzez duchową rewolucję znaną jako 
wiara, obsceniczna rozkosz popędu śmierci, która (nie) »prowadzi 
do niczego«, zmienia się w brawurowe »nic do stracenia« dobrego 
życia”. Odrzuciwszy możliwość wiary, można oczywiście w dalszym 
ciągu poszukiwać politycznych rozwiązań „sprzeczności” zdiagno-
zowanych przez psychoanalizę. „Jest wszakże wątpliwe – dodaje na-
tychmiast Eagleton – aby sama polityczna zmiana, niezależnie od jej 
charakteru, była w stanie naprawić sportretowaną przez nich [Freuda 
i Lacana] tragiczną kondycję. Do tego, jak utrzymuje chrześcijań-
stwo, potrzeba transformacji sięgającej samego ciała”. Wreszcie, po 
trzecie, istnieje możliwość, że chrześcijaństwo jest prawdziwe, a psy-
choanaliza fałszywa. Dla zajmujących się nimi osób nie pociąga to za 
sobą poważniejszych konsekwencji. Po prostu „posługiwaliśmy się 
tą ostatnią w błędnej próbie opisu kondycji, którą ta pierwsza obie-
cuje naprawić”. W myśl Pascalowskiego klucza: być może straciliśmy 
co nieco z uroków tego świata, ale z pewnością nie przegraliśmy wła-
snej wieczności.

Podsumowując: psychoanaliza, chrześcijaństwo i lewica wspól-
nie dostarczają duchowych i teoretycznych zasobów, z których 
można i powinno korzystać się w poszukiwaniu dobrego życia. 
Psychoanaliza drobiazgowo opisuje coś, co można nazwać mecha-
niką grzechu pierworodnego. Warto też pamiętać o związanej z nią 
niewątpliwej zdobyczy nowej lewicy i całej Ery Wodnika, jaką jest 
dowartościowanie sfery erotyzmu. W psychoanalizie brakuje jed-
nak zarówno zbiorowego wymiaru ludzkiego życia, jak i „batetycz-
nej” lub, jeśli kto woli, demokratycznej wizji ludzkiego szczęścia. Ten 
błąd pozwala skorygować chrześcijaństwo. Podziela ono z psycho-
analizą przekonanie, że w ludzką naturę została wpisana skaza, której 
nie da się usunąć przy pomocy politycznych środków. W przeciwień-
stwie do psychoanalizy pozwala jednak żywić nadzieję na świę-
tość będącą składnikiem skromnego, codziennego i programowo 
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stroniącego od sytuacji granicznych życia. Piętę achillesową chrze-
ścijaństwa stanowi z pewnością jego kompulsywny stosunek do sek-
sualności. Wiara w istnienie grzechu pierworodnego zbyt często 
prowadzi też chrześcijan do fatalistycznej wizji ludzkiego losu, prze-
świadczenia, że widoczny gołym okiem i pełen cierpienia świat to 
wszystko, do czego jako ludzie jesteśmy zdolni – co w naturalny spo-
sób wyradza się w polityczny konserwatyzm. Wystarczy pomyśleć 
o tych wszystkich dobrych chrześcijanach z Pentagonu, którzy słu-
chają nauk Chrystusa, ale zarazem świetnie wiedzą, że Rosji napra-
wić się nie da, Korea Północna i Iran reagują racjonalnie dopiero, 
gdy usłyszą pomruk zbliżających się do ich granic czołgów, a islam-
ski terroryzm żywi się złem samym. Tylko będąc lewicowym pięk-
noduchem, brzmi dalsza część tej argumentacji, można snuć marze-
nia o polityce bez ofiar, służb specjalnych i przetrzymywanych bez 
sądu więźniów, zamiast stanąć twardo w obliczu niezbywalnych fak-
tów i z ciężkim sercem skorzystać z prawa i obowiązku do „wyprze-
dzającego uderzenia”.

Do psychoanalityczno-chrześcijańskiej konfiguracji lewica wno-
si historię, geopolitykę i struktury społeczne, a także przekonanie, że 
„czas jest krótki”77. To, jak układa się nasze życie zbiorowe, nie two-
rzy tylko kolejnej odmiany pozbawionych znaczenia dekoracji, na 
tle których w duszy człowieka (i tylko w niej) rozgrywa się „zbaw-
czy dramat”, lecz stanowi jego najwłaściwszy obraz. Być może dru-
ga z Janowych Bestii, ta, bez której znamienia na prawej ręce lub 
czole nikt nie może już nic kupić i sprzedać, a jej liczba to sześć-
set sześćdziesiąt sześć, nie stanowi tylko pustelniczej fantazji o od-
ległym i niemającym z nami nic wspólnego końcu świata, ale na-
leży szukać jej obecności w społeczno-gospodarczych strukturach 
światowego społeczeństwa? I czy nie wydaje się możliwe, że chilia-
styczny wymiar wczesnego chrześcijaństwa, za sprawą teologii re-
wolucji Tomasza Münzera i zadłużonych u niego utopijnych socja-
listów, przetrwał w najmniej wypaczonej postaci właśnie w obrębie 
lewicowej tradycji? (Gdzie w dzisiejszym Kościele katolickim szu-
kać podzielanego przez Chrystusa przekonania, że „nie przeminie to 

77 1 Kor 7,29.
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pokolenie, aż się to wszystko stanie”? Nie chodzi tu o niedorzeczne 
wyliczenia, którym do niedawna oddawali się Świadkowie Jehowy, 
dotyczące długości biblijnych pokoleń, co w efekcie miało zapewnić 
nam precyzyjną informację odnośnie do daty końca świata. Gdzie 
jednak w dzisiejszym chrześcijaństwie podziała się duchowa praw-
da gorączki związanej z wizją Nowego Jeruzalem, królestwa nie-
bieskiego teraz, wśród ludzi, na Ziemi? Žižek cytuje piękne słowa 
Franza Rosenzweiga z Gwiazdy zbawienia: „Bez tej antycypacji i jej 
wewnętrznego przymusu, bez »chęci sprowadzenia Mesjasza przed 
Jego czasem« i pokusy »wywarcia gwałtu na Królestwie Bożym«, 
przyszłość nie jest przyszłością, ale tylko rozciągniętą w nieskończo-
nej długości, projektowaną naprzód przeszłością”)78.

Odpowiedź na te pytania, o ile w ogóle może stać się kiedykol-
wiek czymś więcej niż lepiej lub gorzej udokumentowaną „hipotezą 
badawczą”, wykracza oczywiście poza ramy tej książki79. W dalszej 
części tego rozdziału skupiam się na sprawach bardziej bieżących. 
Diagnoza to wszak jedno, a terapia drugie. Uznanie teoretycznej ko-
nieczności czynu polegającego na przemierzeniu i pozbyciu się swo-
jej fundamentalnej fantazji (socjalizmu jako doskonałego kapitali-
zmu) stanowi krok w dobrym kierunku. Jakie są jednak widoki na 
jego rzeczywiste wykonanie? W myśl wcześniejszej analizy z wy-
obrażeniem socjalistycznej przyszłości było nam po drodze nie dla-
tego, że w istocie jej pragnęliśmy, ale dlatego, że zapewniała ona 
piękne alibi faktycznie nas nakręcającej i już znacznie mniej foto-
genicznej rozkoszy wynikającej z (potencjalnego) udziału w proce-
sie tworzenia wartości dodatkowej. Wstępne przepracowanie naszej 
fundamentalnej fantazji ujawnia zatem wartość dodatkową – ukry-
tą w Marksowskim socjalizmie na zasadzie matrioszki – jako praźró-
dło rozkoszy i libidalny napęd kapitalistycznej rzeczywistości. Tylko 
co dalej z procesem analizy? Jak w praktyce oprzeć się dostarczanej 

78 F. Rosenzweig, Gwiazda zbawienia, przeł. T. Gadacz, Kraków 1998, s. 368–369 – 
cytowany przez Žižka w: S. Žižek, Kukła i karzeł, s. 175.

79 Podobną tezę stawia jednak Giorgio Agamben w książce Czas, który zostaje. Ko-
mentarz do Listu do Rzymian (przeł. S. Królak, Warszawa 2009), gdzie utrzymu-
je on, że nauka św. Pawła staje się zrozumiała dopiero za sprawą „mesjanistycz-
nego marksizmu” Waltera Benjamina.
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przez wartość dodatkową rozkoszy dystynkcji? Jak w ogóle oprzeć się 
rozkoszy? Žižek słusznie chyba twierdzi, że w obliczu takiego zada-
nia inspiracji trzeba szukać na obszarze religii. Spośród wszystkich 
religii najlepiej rokuje zaś jego zdaniem chrześcijaństwo.

W poprzednim rozdziale przytoczyłem wypowiedź Eagletona 
dotyczącą teologicznych inklinacji dwudziestowiecznej lewicy. 
Według brytyjskiego teoretyka spogląda ona przychylnym okiem na 
myśl religijną judaizmu, a w wielu przypadkach nie gardzi również 
pogodną atmosferą duchowości buddyjskiej, choć zarazem alergicz-
nie reaguje na wszelkie wzmianki dotyczące ewentualnego zbliżenia 
z chrześcijaństwem. W kolejnych dwóch podrozdziałach postaram się 
wyjaśnić możliwe przyczyny tych lewicowych sympatii i antypatii, 
jak również powody, dla których według Žižka jedyną sensowną in-
spiracją, jeśli nie wprost wzorem, powinien być dla lewicowej polity-
ki radykalny akt chrześcijańskiej miłości. Pod koniec książki wnoszę 
zaś do tej propozycji słoweńskiego filozofa stosowne w moim odczu-
ciu poprawki.

Chrześcijaństwo kontra judaizm

O powodach lewicowej słabości do judaizmu już częściowo wspo-
minaliśmy. Żydzi wciąż czekają na przyjście swojego Mesjasza, co 
odpowiada jak ulał melancholijnemu usposobieniu ponoszącej jed-
ną polityczną klęskę za drugą zachodnio-marksistowskiej lewicy. 
Przypomnijmy, że opisując „lewicowość” Spectres de Marx Derridy, 
Eagleton ironizował na temat otwierania się na Mesjasza, „który 
niech nas lepiej nie zawodzi, robiąc cokolwiek równie określonego jak 
przyjście”80. W Trouble with Strangers powtarza tę frazę w odniesieniu 
do Lacana i etycznych Realistów: „Nie rezygnować ze swojego pra-
gnienia to żyć w radosnym oczekiwaniu Mesjasza, który lepiej niech 
nie robi czegokolwiek równie określonego jak przyjście i którego na-
leży z tego powodu tym namiętniej się spodziewać”81. Innymi słowy, 
judaistyczna teologia oraz dwudziestowieczna zachodnioeuropejska 

80 Zob. rozdział 3, przypis 64.
81 T. Eagleton, Trouble with Strangers, s. 182.
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lewica wraz z jej kultem nieosiągalnego Realnego wchodzą zdaniem 
Eagletona w skład tego samego duchowego rejestru.

Žižek podziela zastrzeżenia Eagletona dotyczące dekonstruk-
cji: „Etyczny gmach dekonstrukcjonizmu opiera się na n i e m o ż- 
l i w o ś c i  czynu, czynu nie ma, niemożliwe jest, by nastąpił, jest za-
wsze opóźniony, zamierza nadejść, zawsze luka dzieli niemożliwą 
pełnię czynu od ograniczonego wymiaru naszej przygodnej prag-
matycznej interwencji (na przykład bezwarunkowy wymóg etyczny 
Innego – od pragmatycznej interwencji politycznej, jaką na ten wy-
móg odpowiadamy)”82. Gdzie indziej powtarza to samo – w ramach 
czegoś, co w pierwszej chwili przypomina akt kapitulacji – w kon-
tekście psychoanalizy: 

Co […] jeśli rację mają ci, którzy podkreślają, że psychoanaliza u sa-
mych swoich podstaw jest w sposób ciągły naznaczona postawą ju-
daistyczną i że ta „żydowskość” utrzymała się mimo wszystkich prób 
przecięcia żydowskiej pępowiny (także przez samego Freuda, który wy-
znaczył na swego następcę Junga)? […] Płynąłby z tego nieuchronnie 
wniosek, że […] wszystkie nasze formacje dyskursywne są na zawsze 
nawiedzane przez traumatyczną widmową „resztę”, która […] nigdy 
nie może być odkupiona-zbawiona […]. W konsekwencji ostatecznym 
celem psychoanalizy nie jest spacyfikowanie/udomowienie traumy za 
pomocą wyznania, lecz akceptacja samego faktu, że nasze życie obej-
muje traumatyczny rdzeń poza zbawieniem, że istnieje w naszym życiu 
wymiar, który zawsze opiera się odkupieniu-zbawieniu83.

Czyli wszystko jasne. Bycie Żydem pociąga za sobą melancholię 
i wieczne niespełnienie. Być Żydem to zbliżać się na wyciągnięcie 
ręki do zbawienia, które nigdy nie nadejdzie. Trzeba tu jednak od 
razu podkreślić, co stanie się jaśniejsze dalej, że Žižkowi nie cho-
dzi, a w każdym razie nie chodzi wyłącznie o judaizm jako fak-
tycznie istniejącą religię. Bycie Żydem stanowi dla niego poręczny 
symbol pewnej postawy moralnej, która z pewnych powodów cieszy 
się dużym wzięciem w ponowoczesnym świecie. Stawianie znaku 

82 S. Žižek, O wierze, s. 159.
83 Idem, Kruchy absolut, s. 105–106.
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równości między judaizmem a tyleż bezwarunkowym, co mglistym 
wezwaniem płynącym pod naszym adresem ze strony Innego jest 
zatem według słoweńskiego filozofa błędem. Takie stanowisko za-
poznaje bowiem „najbardziej cenny element samej żydowskiej du-
chowości”84, czyli szczególne doświadczenie zbiorowe. „Kto dziś pa-
mięta – pyta Žižek retorycznie – kibuc, największy dowód tego, 
że Żydzi nie są »z natury« pośrednikami finansowymi?”85 Alain 
Finkielkraut, francuski filozof żydowskiego pochodzenia, w książ-
ce Niewdzięczność opowiada o powojennym Izraelu jako o kraju, 
w którym można było się zakochać „za jego pomidory rosnące na 
pustyni, za trawniki i socjalizm, za jego kibuce, za jego ministrów 
w koszulach z krótkimi rękawami”86. Ten wymiar żydowskiego do-
świadczenia, z czego Žižek zdaje sobie sprawę, w jego „rekonstruk-
cji” jest zwyczajnie nieobecny.

„Błąd” judaizmu czy też po prostu jego niska wartość w charak-
terze inspiracji lewicowej polityki nie polega jednak wyłącznie na 
ciągłym odwlekaniu spełnienia. W kontekście wyzwania stawiane-
go lewicowej myśli przez rozkosz wartości dodatkowej ważniejszy 
wydaje się wpisany w żydowską tradycję stosunek do prawa. Przede 
wszystkim trzeba tu dobrze zrozumieć jego mechanizm. Według 
Žižka prawo ma dwa podstawowe tryby: dzienny i nocny. Po jed-
nej stronie znajduje się prawo symboliczne: jasne, dzienne, publicz-
ne, pozytywne, ujęte w kodeksy, których przestrzeganie gwarantuje 

84 Idem, Kukła i karzeł, s. 28.
85 Ibidem.
86 A. Finkielkraut, Niewdzięczność, przeł. S. Królak, Warszawa 2005, s. 44. Gwoli 

ścisłości, choć bez angażowania się w ten spór, dodajmy, że w tej samej książce 
Finkielkraut pisze, że postrzeganie Żydów i Izraela zmieniło się radykalnie po 
wygranej wojnie pięciodniowej w 1967 roku. Wcześniej Żyd miał być tym, któ-
rego charakteryzuje „bezbronna wytrwałość” (ibidem, s. 48) w obliczu kroczą-
cej w rytm postępu Historii. „Żyd”, jako reprezentant Jerozolimy, został przez 
dwudziestowieczną filozofię przeciwstawiony pierwiastkowi ateńskiemu, nasta-
wionemu na racjonalne opanowanie życia i świata. Ta misja powierzona Żydo-
wi – z grubsza odpowiadająca pojmowaniu „żydowskości” przez Žižka – pole-
gająca na obronie kruchości i partykularyzmu, zdaniem Finkielkrauta po 1967 
roku pryska. Żyd rzeczywisty, zwycięzca wojny, nie dorasta do ideału. Oblężone 
państwo zmienia się w „amerykański przyczółek na Bliskim Wschodzie (zob. 
ibidem, s. 46–49).
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człowiekowi spokój, a także możliwość bezpiecznej i przynajmniej 
z pozoru wolnej od bagażu winy przyjemności. Po drugiej stronie 
jest z kolei prawo nocne: szalone, Realne, pozbawione umiaru, „re-
gulowane” przez traumatyczny, wzywający do rozkoszy nakaz su-
perego, w którego majestacie wszyscy są winni, ponieważ nigdy nie 
wiadomo do końca, czego prawo od nas żąda (słynne Lacanowskie 
pytanie che vuoi?, a więc: „czego chcesz?”) – z wyjątkiem obscenicz-
nego i bezwarunkowego rozkoszowania się Rzeczą, do której dostępu, 
jak wiadomo, zostaliśmy dawno temu pozbawieni. Prawo ma zatem 
dwa wskazujące w przeciwnym kierunku wektory. Jeden z nich opisu-
je ślepo prącą do przodu rozkosz, drugi zaś, wręcz przeciwnie, upo-
rządkowaną, dającą się lokalizować i skłonną do ograniczeń siłę.

Należy przy tym pamiętać, że prawo dzienne i prawo nocne 
nie są od siebie niezależne. Stanowią one „dwie strony tego same-
go”, co widać wyraźnie w strukturze wielu norm etycznych. Žižek 
wspomina w tym kontekście o podziale „[…] każdego określone-
go przykazania na dwie komplementarne, choć asymetryczne, czę-
ści – »Nie zabijaj!« na przykład, zostaje podzielone na formalno-nie-
określone »Nie!« i obsceniczny bezpośredni nakaz »Zabijaj!«”87. Czy 
może być zresztą inaczej? Wydaje się przecież, że potrzeba stano-
wienia i przestrzegania prawa pojawia się w chwili, gdy władzę nad 
człowiekiem zaczyna przejmować już obecny w nim „od początku” 
mrok. Wszelkie przepisy, rytuały czy regulacje stanowią więc z jed-
nej strony niewątpliwie szlachetną próbę oddalenia od siebie zła, 
choć z drugiej dowodzą tylko, że w głębi ducha człowiek padł już 
jego łupem. Myśl ta zaprzątała wielokrotnie uwagę św. Pawła. Pisał 
on: „Przez Prawo bowiem jest tylko większa znajomość grzechu”88; 
„Ościeniem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu Prawo”89; wresz-
cie, w najbardziej dramatycznej wersji: „Gdy jednak zjawiło się przy-
kazanie – grzech ożył, ja zaś umarłem”90. Dobro, życie w stanie łaski 
uświęcającej, jest po prostu swego rodzaju namiętnością i zachwy-
tem. Regulacji prawnych potrzebują dopiero ci, którym przychodzi 

87 S. Žižek, Kukła i karzeł, s. 142.
88 Rz 3,20.
89 1 Kor 13,56.
90 Rz 7,9.
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ono z trudem, stając się przedmiotem aspiracji i obowiązkiem. O ile 
więc prawo powstaje jako remedium, to na głębszym poziomie sta-
nowi symptom atakującej nas choroby. Lub inaczej: prawo dzienne 
pojawia się tam, gdzie prawo nocne zaczęło już święcić tryumfy. Nic 
dziwnego zatem, że prawo pozytywne musi z uporem maniaka po-
wtarzać znane z dekalogu, kategoryczne „Nie!” Stara się ono bowiem 
za wszelka cenę przelicytować głos idącego przed nim szaleńca, do-
magającego się od nas regresji do najprymitywniej rozumianego sta-
nu natury.

Według Žižka dwoisty charakter prawa sprawia ponadto, że hi-
storia każdej zbiorowości rozpada się na dwie części: historię ofi-
cjalną lub symboliczną oraz historię fantazmatyczną lub widmo-
wą. Pierwsza jest bardziej wyrazista, lecz ta druga jest zdecydowanie 
bardziej istotna i w i ą ż ą c a. Pierwszą przekazuje się podczas pu-
blicznych przemówień, drugą „pisze się” w praktykowanych nocą 
rytuałach. Słoweński filozof podaje tu między innymi przykład fali 
w wojsku. Jest ona przekroczeniem norm funkcjonujących w gru-
pie, ale jednocześnie ją spaja. Tym bowiem, „co najsilniej »utrzymuje 
w spójności« wspólnotę, jest nie tyle identyfikacja z Prawem regulu-
jącym »normalne« codzienne funkcjonowanie wspólnoty, ile raczej 
u t o ż s a m i a n i e  s i ę  z e  s p e c y f i c z n ą  f o r m ą  t r a n s g r e-
s j i  P r a w a, z a w i e s z e n i a  o b o w i ą z y w a l n o ś c i  P r a w a 
(w kategoriach psychoanalitycznych: ze specyficzną formą rozkoszy)”91. 
Najlepszy dowód, że na tych, którzy próbują przeciwstawić się zbio-
rowym aktom szaleństwa, wspólnota nakłada bezwzględną eksko-
munikę. Kto nie pije, ten donosi. Kto nie stanie się częścią widmowej 
historii wspólnoty, na zawsze pozostanie dla niej wyrzutkiem.

Z tego samego powodu, na skutek swej podwójnej i paradok-
salnej natury, prawo wikła człowieka w błędną dialektykę uległości 
i wykroczenia. Rozważmy w pierwszej kolejności sytuację posłuszeń-
stwa. Czy postępując zgodnie z wymogami oficjalnych kodeksów, 
możemy liczyć na wewnętrzny spokój? Teoretycznie tak. Z drugiej 
strony, jak nietrudno dostrzec, człowiek poprawny nader często po-
pada w rodzaj obsesji, do złudzenia przypominającej doświadczenie 

91 S. Žižek, Przekleństwo fantazji, s. 108.
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winy. Gdy stajemy się poprawni, niepokój nie znika. Najwyraźniej 
czegoś istotnego w dalszym ciągu wówczas nie robimy. Coś w nas 
(obsceniczny nakaz superego, mówiąc językiem Žižka) pozostaje 
niezaspokojone. Freud nie bez powodu twierdził, że zachowanie ze 
wszech miar poprawne wywołuje u wielu ludzi nieświadome i drę-
czące poczucie winy. Oto bowiem superego popycha nas do rozko-
szowania się Rzeczą. Nie ulegamy. Jednak sam fakt, że pragnęliśmy 
rzeczy zakazanej, świadczy o tym, że jesteśmy podejrzani, nieczy-
ści. Przestrzeganie prawa dowodzi, że musimy to robić, a zatem, że 
w naszej duszy zalęgła się straszna choroba. Stąd im większa jest na-
sza poprawność, tym większa wewnętrzna nieczystość. (W ten spo-
sób Freud tłumaczył mechanizm nerwicy natręctw. W nieświado-
mości zjawia się agresywny impuls, na tyle silny, że nie sposób go 
utrzymać pod powierzchnią – człowiek idzie umyć ręce. Przez cały 
czas nie robi nic złego, niestety czuje, że powinien. Gdy i ta rytualna 
ablucja nie wystarcza, superego potrafi wzmocnić zewnętrzne reak-
cje na tyle, aby stały się one rzeczywistą karą. Niektórzy ludzie myją 
ręce tak często i z taką starannością, że pojawiają się na nich bole-
sne rany). Tak więc o ile w przypadku prawa symbolicznego wystar-
czy wyrzec się negatywnego działania, o tyle nocne prawo superego 
stawia nas przed trybunałem, który, jak w przypadku Kafkowskiego 
Józefa K., stwierdza naszą winę, zanim zdążymy zrobić coś złego.

Co się jednak dzieje, gdy rzeczywiście złamiemy prawo? Otóż 
stajemy się wówczas, co oczywiste, winni pogwałcenia oficjalnego 
zakazu. Nie to jest jednak w tej sytuacji najgorsze. Ważniejszy wy-
daje się fakt, że dopuszczając się transgresji oficjalnego prawa, za-
twierdzamy zarazem naszą nieświadomą, nocną fantazję – i to do-
kładnie w takim kształcie, w jakim została nam ona „zasugerowana” 
przez reguły zapisane w dziennym prawie wspólnoty. Prawo sym-
boliczne jest w tym sensie niezwykle podstępne. W kontakcie z nim 
zakładamy bowiem automatycznie, że to, czego nam zabrania, musi 
być źródłem intensywnej rozkoszy. To dlatego naiwny buntownik 
ostentacyjnie łamie oficjalne kodeksy, sądząc, że wyzwala się tym 
sposobem spod władzy uniemożliwiającego mu spełnienie prawa. 
W rzeczywistości narusza on jednak wyłącznie jego wierzchnią war-
stwę, nietkniętym pozostawiając naprawdę istotną dla reprodukcji 
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systemu sferę nocnych fantazmatów. Żadna profanacja nie jest prze-
cież możliwa bez uznania świętości tego, co zamierza się sprofano-
wać. Człowiek niszczący luksusowy samochód zgłasza w tym sensie 
ostateczny akces do rozkoszy, której materialny wyraz stanowi ów 
lśniący metalowy fetysz.

Chcąc uwikłać człowieka w struktury jakiegoś porządku, wy-
starczy zatem ustanowić broniące dostępu do pewnych rzeczy pra-
wo, a potem pozwolić nam je w kontrolowany sposób łamać. Tego 
rodzaju socjotechnika wyjaśnia zresztą skuteczność wielu współcze-
snych chwytów marketingowych. „Telefon, który pan widzi za szybą, 
kosztuje wprawdzie niemal tyle, ile zarabia pan przez kwartał, ale my 
pozwalamy go panu wsadzić sobie bezkarnie do kieszeni za symbo-
liczną złotówkę…” Enjoy! Zaś w naszym kontekście: skoro zadanie, 
jakie sobie w tym rozdziale postawiliśmy, polega na znalezieniu spo-
sobu na pozbycie się nieświadomej narracji, która zasila w libidalne 
paliwo obecny system, to temu wyzwaniu można sprostać wyłącz-
nie wówczas, jeśli znajdzie się zarazem sposób na zneutralizowanie 
wpływu obscenicznej strony prawa. Bez tej umiejętności każdy akt 
politycznej transgresji (im bardziej radykalny, tym gorzej!) będzie 
potwierdzać tylko podskórną władzę, jaką nad naszymi umysłami 
sprawuje kapitalistyczny wzorzec rozkoszy. 

Jak to wszystko ma się do judaizmu? Otóż Żydzi pozornie są 
wolni od perwersyjnej logiki prawa i potrafią go przestrzegać bez 
wynikającego z działalności superego poczucia winy. Według Žižka 
dla Żydów „nie ma nic »za« prawem […] Żydzi trzymają się t y l k o 
s y m b o l i c z n y c h r e g u ł  bez obscenicznego fantazmatyczne-
go tła”92. Znane są anegdoty o tym, jak to w obliczu talmudycznego 
zakazu podróżowania w szabas, z wyjątkiem podróży „na wodzie”, 
sprytny Icek kładł sobie między nogi butelkę wody i na swoim wo-
zie drabiniastym jeździł po sztetle, załatwiając zaległe sprawy. Albo 
o tym, jak szczwani Żydzi, mając zapisany w Talmudzie zakaz pracy 
w szabas, z wyjątkiem prac wykonywanych na własnym podwórku, 
otaczali sznurkiem cały sztetł, po czym business as usual toczył się 
w dzień święty w najlepsze. Nic prostszego, jeśli prawo jest prawem, 

92 Idem, O wierze, s. 214.
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a pod nim nie kryje się żadne drugie dno. Chrześcijaństwo dla od-
miany „implikuje odróżnienie zewnętrznych reguł od wewnętrz-
nej wiary (wskutek czego pytanie zawsze brzmi: czy n a p r a w d ę, 
w głębi swojego serca, wierzysz, czy tylko postępujesz za martwą li-
terą?)”93. Chrześcijanin grzeszy również myślą – nie zaś tylko mową, 
uczynkiem i zaniedbaniem. Dlatego, jak podsumowuje Žižek, „chrze-
ścijaństwo jest religią wewnętrznego niepokoju, samosprawdzania, 
podczas gdy Żydzi skupiają się na przestrzeganiu rytualnych przepi-
sów, a kwestie »wewnętrznej wiary« po prostu [w judaizmie – B. K.] nie 
powstają”94.

To jednak tylko początek całej analizy. Dalej Žižek sugeru-
je bowiem, że judaizm i chrześcijaństwo powiązane są ze sobą tak, 
jak Heglowskie w-sobie i dla-siebie. Judaizm byłby więc chrześci-
jaństwem w-sobie, które powstało jeszcze w pogańskim religijnym 
horyzoncie. Tym samym Žižek zrywa z tradycyjną wizją mówiącą 
o tym, że religie pogańskie były antropomorficzne (bogowie kopulo-
wali, zdradzali się nawzajem i zwłaszcza w odniesieniu do ludzi kie-
rowały nimi cokolwiek niskie pobudki), judaizm przyniósł twardy, 
w pełni transcendentny, a tym samym całkowicie nieantropomor-
ficzny monoteizm (żydowski zakaz tworzenia wizerunków doskona-
łego Boga), zaś chrześcijaństwo, w osobie Chrystusa, a także w swo-
jej koncepcji Trójcy Świętej, przynosi syntezę tych dwóch tradycji. 
Žižek „podejrzewa” bowiem, że zakaz tworzenia obrazów nie po-
wstał ze względu na pogan, ale samych Żydów. „Żydowski Bóg do-
znaje uczuć gniewu, mściwości, zazdrości itd. jak każda ludzka isto-
ta… To d l a t e g o nie można tworzyć Jego obrazów: obraz nie tyle 
»uczłowieczyłby« istotę czysto duchową, ile przedstawiłby ją zbyt 
wiernie jako bliźniego-Rzecz”95. Gdyby pozwolić nam tworzyć wize-
runki Boga Starego Testamentu, szybko zobaczylibyśmy, że nie jest 
on bynajmniej, wbrew rozpowszechnianym na jego temat proroc-
twom, wszechmocny. Dlatego chrześcijaństwo nie jest żadną syntezą 
pogaństwa i judaizmu (w tym ostatnim, wbrew wszelkim pozorom, 

93 Ibidem, s. 216.
94 Ibidem, s. 217.
95 Ibidem, s. 219.
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Bóg wciąż pozostaje ułomny). Według Žižka prawdą jest raczej to, że 
dopiero ono przezwycięża, via „znikający pośrednik” judaizmu, reli-
gie pogańskie. Bóg jest doskonały, tyle że doskonały inaczej (niż tego 
życzyliby sobie Żydzi). Bóg jest doskonały miłością, a nie wszech-
mocą. To dlatego pod względem swoich zewnętrznych cech nie 
daje się On odróżnić od człowieka. W chrześcijaństwie odnajduje-
my zatem myśl następującą: można już, wreszcie, tworzyć boskie wi-
zerunki, ponieważ dzięki ikonoklastycznej karencji judaizmu ludzie 
dojrzeli do przyjęcia dobrej nowiny, że doskonałość nie ma żadne-
go związku z tym, co można w spektakularny sposób przedstawić. 
Doskonałość nie jest „pełnią majestatu”, głosem z nieba czy burzą 
z piorunami. Doskonałość polega na tym, aby umieć pokochać te 
wszystkie swoje zawiedzione nadzieje, gdy wraz z umierającym 
na krzyżu Chrystusem na próżno wypatrywaliśmy wielkiego zna-
ku z nieba. Tylko miłość do przegrywającego Boga jest (w nas) do-
skonała. „Być może prawdziwym dokonaniem chrześcijaństwa jest 
wyniesienie kochającego (niedoskonałego) Bytu na miejsce Boga,  
tj. najwyższej doskonałości”96.

Jak to się ma do logiki funkcjonowania superego? Wydaje się, 
że cały ten wywód, choć Žižek nie jest tu specjalnie klarowny, ma 
przez analogię pokazać jedno: wbrew temu, co zwykliśmy na ten te-
mat sądzić, Żydzi nie są wolni od nocnego prawa superego i tworzo-
nej przezeń widmowej historii. Lub mocniej: skoro nawet Żydów, 
mimo pozorów braku poczucia winy, nawiedzają wyparte kulturo-
we duchy, to znaczy, że problem nocnego prawa superego dotyczy 
wszystkich. Żadna wspólnota nie może istnieć bez zbiorowej nie-
świadomości. Nie istnieje więc także możliwość, aby problem nie-
świadomej i strukturyzującej nasze obecne życie fantazji po pro-
stu ominąć, przeskakując nad nim do porządku dziennego nowe-
go systemu. Czyn musi znaleźć na prawo inny niż żydowski sposób. 
Judaizm, by wypowiedzieć tę myśl do końca, nie może znieść błęd-
nego koła prawa i transgresji, ponieważ ten problem nigdy nawet nie 
zaistniał w horyzoncie jego myśli. Pisze Žižek: 

96 S. Žižek, Kukła i karzeł, s. 154.
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Paradoks judaizmu tkwi w tym, że zachowuje on wierność fundują-
cemu gwałtownemu Wydarzeniu, właśnie n i e wzywając, nie symbo-
lizując go. Ten wyparty status Wydarzenia daje judaizmowi jego bez-
przykładną żywotność […]. Chrześcijaństwo natomiast jest religią 
wyznania. Jak podkreślał Freud w książce Człowiek imieniem Mojżesz 
a religia monoteistyczna [w której, o czym wspominaliśmy, próbuje on 
zdaniem Žižka, podążającego w tym miejscu tropem Erica Santnera, 
zrekonstruować właśnie tę widmową i nieświadomą narrację stano-
wiącą ukryty suplement, a zarazem fundament żydowskiej tradycji – 
B. K.], chrześcijanie są gotowi w y z n a ć  pierwotną zbrodnię (w prze-
mieszczonej formie: nie mord na pierwotnym Ojcu, ale na Chrystusie, 
synu Boga) i w ten sposób z d r a d z i ć  jej traumatyczny wpływ/ciężar, 
twierdząc, że można sobie z nią poradzić97.

Widać już więc chyba, że początkowy gest kapitulacji Žižka- 
-psychoanalityka był pozorny. Można wyznać wszystko i zostać zba-
wionym, trzeba tylko zdać się na przewodnictwo wiary chrześcijań-
skiej. „Z tego przekleństwa Prawa Chrystus nas wykupił”98 – pisał 
św. Paweł. Žižek precyzuje to w następujący sposób: „Jeśli Żydzi gło-
szą prawo bez superego, to chrześcijanie głoszą miłość jako joiussan-
ce poza prawem”. Wnioski? „Jeśli chodzi o treść wiary powinno się 
być Żydem, zachowując przy tym chrześcijańską pozycję wypowia-
dania”99. Mówiąc inaczej: trzeba być po żydowsku pewnym i obojęt-
nym na cały ten podziemny mętlik superego, wiedząc jednak dobrze, 
niczym grzeszący myślą chrześcijanin, o jego istnieniu. Zbawienie 
jest możliwe tylko „na bazie” rozbudzonego przykazaniem grzechu. 

Podczas jednej z wizyt na Cmentarzu Orląt we Lwowie pol-
ski prezydent Aleksander Kwaśniewski mówił, że na wschodniej 
Ukrainie świadomość historyczna jest bardzo słaba, więc proces dal-
szego i autentycznego pojednania między Polską a Ukrainą musi 
poprzedzić gruntowna edukacja historyczna ukraińskich obywate-
li. Prowadzi to do odrobinę niepokojącego wniosku, że zanim oba 
narody się pogodzą, jeden z nich musi jeszcze trochę podszkolić się 

97 Idem, Kruchy absolut, s. 105.
98 Ga 3,13.
99 S. Žižek, O wierze, s. 233.
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w nienawiści. A jednak o to właśnie chodzi! Bez tego zaplecza rozbu-
dzonej nieświadomości, wraz z obecnymi w niej kompleksami i fan-
tazjami, każde „pojednanie” jest puste i w gruncie rzeczy obojęt-
ne – jak zresztą cały zachodni (sic!) ideał wielokulturowości. Tylko 
przezwyciężenie różnicy autentycznej, sięgającej mrocznych funda-
mentów jednostkowego lub zbiorowego „ja” można uznać za etycz-
ne osiągnięcie. Podobnie w chrześcijaństwie nie mówi się o omijaniu 
zła, ale walce z nim. „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwy-
ciężaj”100 – pisał św. Paweł do chrześcijan w Rzymie. Mocy grzechu 
trzeba na sobie doświadczyć, a potem się z nim zmierzyć i wygrać. 
Siłę, aby tego dokonać, może zaś człowiekowi dać wyłącznie miłość.

W tym miejscu powstaje jednak pytanie: kto i w jakim celu po-
winien stać się zachowującym chrześcijańską pozycję wypowiada-
nia Żydem? „Żyd”, jak już zostało powiedziane, to dla Žižka raczej 
„podmiotowa dyspozycja”101 niż opis reprezentanta wspólnoty czy 
faktycznie istniejącej osoby. Żydami mogą być w tym sensie Robert 
de Niro i Adam Małysz. Tylko po co w takim razie Žižkowi cała ta 
konstrukcja? Chodzi, jak zresztą zwykle w jego pisarstwie, o (anty)- 
kapitalizm. Pozostaje on nieodmiennie ostatecznym horyzontem 
jego myśli. Według Žižka kapitalizm czyni z błędnego koła prawa 
i transgresji fundament życia społecznego: „[…] późnokapitalistycz-
ne »permisywne« społeczeństwo w niewoli nakazu superego [wo-
łającego] »Rozkoszuj się!« wynosi eksces do samej zasady swojego 
»normalnego« funkcjonowania”102. Późny kapitalizm jest społeczeń-
stwem rozbuchanego superego: „[…] cała prekapitalistyczna etyka 
dążyła do zapobieżenia wybuchowi nadmiaru charakterystyczne-
go dla ludzkiej ekonomii libidalnej. Wraz z kapitalizmem jednak ta 
funkcja Pana zostaje zawieszona i błędne koło superego popada w ni-
czym nie pohamowany wir”103. To dlatego życie w ponowoczesności 

100 Rz 12,21.
101 Zob. A. Badiou, Święty Paweł. Ustanowienie uniwersalizmu, przeł. P. Mościcki 

i J. Kutyła, Kraków 2007, s. 49.
102 S. Žižek, Kukła i karzeł, s. 85.
103 Idem, Przekleństwo fantazji, s. 70. W tym miejscu Žižek dokonuje też obserwa-

cji, która pozwala zrozumieć pokrewieństwo, mimo głębokich różnic, między 
komunizmem i faszyzmem. A dokładniej: dlaczego ten drugi rozwijał się pod 
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toczy się pod znakiem nienasycenia: ciągłych zaspokojeń, które po-
większają tylko uczucie dojmującego i zasadniczego braku. Im bar-
dziej ulegamy oficjalnym nakazom, tym większa nasza wewnętrzna 
wina. Tymczasem cały ponowoczesny system został skonstruowany 
tak, by raz po raz budzić i prowokować szaleńca domagającego się 
w nas i za naszym pośrednictwem dostępu do rozkoszy.

W sferze produkcji superego przyjmuje postać wartości dodat-
kowej. Domaga się ono od nas kolejnych wyrzeczeń – jeszcze jed-
nej nocy zarwanej dla dobra firmy, dodatkowego szkolenia, które 
podniesie nasze kwalifikacje, stałej gotowości do podejmowania no-
wych wyzwań itd. – i wszystko to otrzymuje. Tyle że zgodnie z per-
wersyjną logiką popędu śmierci „wyrzeczenia pociągają za sobą żą-
danie dalszych wyrzeczeń, skrucha implikuje jeszcze więcej winy… 
Tak samo […] wzrost produkcji mający na celu wypełnienie jakie-
goś braku, pogłębia jedynie ten brak”104. To samo można powiedzieć 
o sferze konsumpcji. W jednej ze swoich błyskotliwych obserwacji 
życia codziennego Žižek zauważa, że prawdziwą definicją ceny ryn-
kowej w dzisiejszym kapitalizmie jest cena z rabatem. Reklamy mó-
wią nam: „kup to, wydaj więcej, a zaoszczędzisz”105. Kup dwa tele-
wizory i otrzymaj trzeci za darmo, 20% gratis itd. Krótko mówiąc, 
kupując czy też, jak zwykło się to określać, „będąc konsumentem”, 
nie zaspokajamy tylko zwykłego, dziennego pragnienia mówiącego: 
„Zrób sobie przyjemność, wydaj trochę pieniędzy”. Najczęściej do 
tych prostych emocji dołącza się perwersyjny podszept superego, na-
kazujący nam dokonywać wyrzeczeń, słuchać rozkazów, cieszyć się 
kontrolą dla nich samych. „Jak zatem mamy się wydobyć ze ślepego 
zaułka skąpej konsumpcji?”106 – pyta Žižek. Odpowiedź, raz jeszcze, 
stanowi miłość. Jest ona silniejsza od (popędu) śmierci. Tylko miłość 
pozwala nam zawiesić zarówno dzienne, jak i również nocne prawo 

auspicjami partii narodowo-s o c j a l i s t y c z n e j: „[…] faszystowskie marze-
nie polega po prostu na z r e a l i z o w a n i u  k a p i t a l i z m u  b e z  j e g o 
» n a d m i a r u « ,  b e z  a n t a g o n i z m u, k t ó r y  p o w o d u j e  j e g o 
s t r u k t u r a l n ą  n i e r ó w n o w a g ę” (ibidem).

104 Ibidem, s. 69–70.
105 S. Žižek, O wierze, s. 25.
106 Ibidem, s. 27.
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wspólnoty, a tym samym uciec od uwodzicielskiego wezwania war-
tości dodatkowej. Tylko z miłości bierze się zatem pewność pozwa-
lająca ogłuchnąć na podszepty superego, które zapewniają libidalne 
paliwo kapitalistycznemu procesowi akumulacji. Miłość, by tak rzec, 
pozwala nam złamać nie tylko oficjalny, ale również nieświadomy 
kodeks wspólnoty. Wszystko to jednak znacznie łatwiej powiedzieć 
niż zrobić. Tym bardziej że rewolucyjna procedura chrześcijańskiej 
miłości spotyka dziś na swojej drodze jeszcze jedną i statystycznie 
o wiele istotniejszą postmodernistyczną „herezję”.

Chrześcijaństwo kontra buddyzm

W Kukle i karle Žižek pisze: „Nie dziwi, że nasza era […] swoje lo-
giczne dopełnienie znajduje w książkach o tytułach takich, jak How 
to Disappear Completely – podręcznikach nt. tego, jak wymazać 
wszelkie ślady czyjejś egzystencji i całkowicie »stworzyć siebie na no-
wo«”107. Žižek ma na myśli poradnik duchowy Douga Richmonda 
How to Disappear Completely and Never Be Found z 1999 roku. Tak się 
jednak składa, że How to Disappear Completely stanowi również ty-
tuł pierwszego z dwóch utworów spinających w tematyczne klamry 
album Kid A brytyjskiego zespołu Radiohead z 2000 roku. Tę utrzy-
maną w onirycznym nastroju piosenkę rozpoczynają słowa: „Ten 
tam to nie ja / Chodzę wszędzie, gdzie mam ochotę / Przenikam 
przez mury, płynę z biegiem Liffey / Nie ma mnie tutaj, to się nie 
dzieje naprawdę”, które kilka utworów dalej, bliżej końca płyty, 
otrzymują gwałtowny kontrapunkt w postaci powtarzanej z mania-
kalną gwałtownością i uporem frazą: „Nikogo nie straszymy / To się 
dzieje naprawdę”, w piosence o być może nieco zbyt nachalnym ty-
tule Idioteque. Zaryzykuję twierdzenie, że to, co Žižek ma do powie-
dzenia na temat buddyzmu i chrześcijaństwa, lokuje się mniej więcej 
w przestrzeni między refrenami tych dwóch znakomitych utworów 
zespołu Radiohead.

W buddyzmie nie dąży się do narodzin nowego człowieka. 
Jego obietnica brzmi raczej: „Możesz stać się człowiekiem, którym 

107 S. Žižek, Kukła i karzeł, s. 64.
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jesteś”. Wystarczy odpowiednio oczyścić i wypolerować swój umysł. 
Chrześcijaństwo natomiast jest duchową brzemiennością. Opiera się 
ono na założeniu, że człowiek rodzi się niekompletny, ułomny, na-
leży więc dosztukować do jego wewnętrznej struktury odpowied-
nie części. Wtedy następuje powtórny poród. Wprawdzie w wyniku 
wewnętrznej przemiany, ukierunkowanej jednak przez zewnętrzny 
ideał Boga-człowieka. W tym sensie buddyzm o d s ł a n i a, a chrze-
ścijaństwo t w o r z y. Pisze Žižek: 

Mówiąc ogólniej, linia podziału przebiega między „idealistyczną”,  
sokratejsko-gnostyczną tradycją, która głosi, że prawda znajduje się w nas, 
czekając, abyśmy ją odkryli poprzez podroż w głąb siebie, a judeochrze-
ścijańską, „materialistyczną” koncepcją, że prawda może się pojawić 
wyłącznie w wyniku zewnętrznego, traumatycznego spotkania, które 
rozbije równowagę podmiotu. „Prawda” wymaga walki, w której musi-
my zwalczyć nasze „spontaniczne” skłonności108.

Powtórzmy też od razu zastrzeżenie, które pojawiło się już w przy-
padku judaizmu. Žižkowi nie chodzi wyłącznie, a z pewnością nie 
przede wszystkim, o realnie istniejący buddyzm, ale szczególną po-
stawę duchową czy też podmiotową dyspozycję, którą można wy-
tłumaczyć przez odwołanie się do buddyjskich wartości. Co więcej, 
na celowniku słoweńskiego filozofa znajduje się przede wszystkim 
buddyzm zachodni, który w znacznym stopniu zafałszowuje isto-
tę znajdującej się u jego podstaw wschodniej tradycji. W prawdzi-
wym zenie, jak podkreśla Žižek, nie chodzi bowiem o dotarcie do 
czyjejś głębokiej i autentycznej jaźni, lecz o jej całościowe opróżnie-
nie i negację109 – coś, co raczej słabo komponuje się z tym ewident-

108 Idem, Rewolucja u bram, s. 336.
109 Zob. ibidem, s. 65. Inna sprawa, że Žižek raz po raz o swoich założeniach za-

pomina: „Trzeba tu dodać, iż nie jest już możliwe przeciwstawienie […] za-
chodniego buddyzmu jego »autentycznej« orientalnej wersji; przypadek Japo-
nii stanowi tego rozstrzygający dowód. Nie tylko mamy dziś wśród wysokich 
japońskich menedżerów szeroko rozpowszechnione zjawisko »zenu korpora-
cyjnego«; przez całe 150 lat szybka industrializacja i militaryzacja Japonii z jej 
etyką dyscypliny i poświęcenia, podtrzymywana była przez ogromną większość 
myślicieli zen – kto dziś wie, że sam D. T. Suzuki, wielki guru zen Ameryki  
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nym samozadowoleniem, z jakim wielu zachodnich psudoadeptów 
buddyzmu zasiada na sprowadzonym z Japonii zafu, by w pozy-
cji kwiatu lotosu udać się na poszukiwanie swoich wewnętrznych 
ogrodów.

Tym, co czyni zachodni buddyzm naturalnym celem ataków 
dla krytyka współczesnego kapitalizmu, jest jego programowa apa-
tia. Polski dziennikarz Tadeusz Sobolewski zanotował kilka lat temu: 
„Mój znajomy, pracujący w dużej gazecie i skłaniający się w stronę 
buddyzmu (buddyzm szerzy się wśród pracowników mediów), re-
dagując kolumny depeszowe, powtarza: to wszystko iluzja”110. Warto 
tu zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Wspomniany przez Sobolewskiego 
człowiek redaguje noty prasowe, a zatem ma zdolność ich błyska-
wicznej i racjonalnej oceny. Zarazem, jak można się domyślać, wia-
domości te składają się na taki obraz świata, który musi on ze świa-
domości całkowicie wyprzeć (zachowując analityczną trzeźwość 
sądu!), aby nie popaść w uniemożliwiający mu wykonywanie swojej 
pracy wewnętrzny konflikt. Dokładnie w taki sposób opisuje Žižek 
współudział zachodniobuddyjskiej wrażliwości w reprodukcji pono-
woczesnej wersji światowego systemu:

Medytacyjne nastawienie „zachodnich buddystów” jest być może naj-
skuteczniejszą metodą pełnego uczestnictwa w kapitalistycznej dyna-
mice z zachowaniem mentalnego zdrowia. Gdyby żył dziś Max Weber, 

lat 60., wspierał w swojej młodości, w Japonii doby lat 30., ducha skrajnej dys-
cypliny i ekspansji militarnej?” (S. Žižek, Kukła i karzeł, 49–50). Parę stron da-
lej Žižek formułuje zaś myśl jeszcze bardziej drastyczną: „Co jeśli – to strasz-
na myśl – praktyka medytacji zen jest ostatecznie po prostu tym oto: duchową 
t e c h n i k ą, etycznie neutralnym narzędziem, którego użytki społeczno-poli-
tyczne mogą być różne, od najbardziej pokojowych po najbardziej destrukcyj-
ne?” – do czego dorzuca on przykład Himmlera, który w kieszeni munduru za-
wsze nosił egzemplarz Bhagavadgity (ibidem, s. 55–56). Chcąc ochronić myśl 
Žižka przed nim samym (Bhagavadgita i zen mają ze sobą w najlepszym razie 
tyle wspólnego, co papieskie encykliki i pisma Lutra), zakładam tu jednak przez 
cały czas dwie rzeczy: „buddyzm” jest symbolem czy też „znaczącym” określo-
nego sposobu życia, pod warunkiem, po drugie, że buddyzm ten rozumie się 
w jego zwulgaryzowanej, zachodniej wersji. Ostatecznie bowiem chodzi tu, jak 
zwykle, o kapitalizm.

110 T. Sobolewski, Kiedy dół bierze górę, „Znak” 2001, nr 8, s. 71.
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na pewno napisałby drugi, uzupełniający tom do swojej Etyki prote-
stanckiej pod tytułem Etyka taoistyczna a duch globalnego kapitalizmu. 
„Zachodni buddyzm” zatem doskonale pasuje do f e t y s z y s t y c z n e j 
postaci ideologii w naszej rzekomo „postideologicznej” epoce […] fe-
tyszyści nie są marzycielami zagubionymi w swoich prywatnych świa-
tach, lecz są na wskroś „realistami” zdolnymi do uznania rzeczy taki-
mi, jakie są – mają bowiem swój fetysz, którego mogą się trzymać, aby 
zneutralizować impet presji rzeczywistości […]. Gdy więc bombardu-
ją nas tezy, że w naszej postideologicznej cynicznej erze nikt nie wie-
rzy już w głoszone ideały, gdy spotykamy osobę, która twierdzi, że wy-
leczyła się z wszelkiej wiary i akceptuje rzeczywistość społeczną taką, 
jaka ona jest, powinno się zawsze na takie tezy odpowiadać pytaniem: 
dobrze, ale gdzie jest fetysz pozwalający nam na (udawaną) akceptację 
rzeczywistości „taką, jaka ona jest”? „Zachodni buddyzm” jest takim 
fetyszem: pozwala na pełny udział w szaleńczym biegu kapitalistycz-
nej gry, a zarazem podtrzymuje poczucie, że de facto nie tkwi się w tym 
i że ma się świadomość, jak bezwartościowy jest ten spektakl – liczy się 
tylko spokój wewnętrznej jaźni, o której wiadomo, że zawsze można się 
do niej wycofać…111

Do wycofania na stanowisku pracy dochodzi medytacyjna podróż 
i łagodna, ekologiczna dieta (kulinarna i duchowa) po godzinach. 
Jaka ideologia? Jaki lepszy świat? Jakie niezawinione cierpienie? Bądź 
po prostu uważny, naprawiając swój motocykl. A do tego, zżyma się 
Žižek, dochodzą „wszystkie te historie o tym, jak tybetańscy buddy-
ści, gdy, dla przykładu, kopią ziemię pod fundamenty domu, uważa-
ją, by nie zabić żadnego robaczka”112. Kupuj więc tylko jedzenie or-
ganiczne i nigdy nie podtapiaj pod prysznicem pająków, a wkrótce 
znajdziesz klucz do swojego prawdziwego jestestwa.

Gdy pod koniec dziewiętnastego wieku Nietzsche pisał w Anty-
chrześcijaninie o różnicach między chrześcijaństwem a buddyzmem, 
w jego analizie nieprzypadkowo poczesne miejsce zajmuje poję-
cie „diety”: „Buddyzm jest religią dla ludzi p ó ź n y c h, dla do-
brych, łagodnych ras, które stały się nadmiernie uduchowione, któ-
re zbyt łatwo doznają bólu […] buddyzm na powrót wiedzie je do 

111 S. Žižek, O wierze, s. 84–86.
112 Idem, Kukła i karzeł, s. 49.
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spokoju i pogody, do diety duchowej, do niejakiego hartu cielesne-
go”113. Budda to w czytaniu Nietzschego przede wszystkim krze-
wiciel higienicznego stylu życia, za sprawą którego usuwa on roz-
powszechnione wśród późnych ludzi skłonności do depresji: „Jego 
środki higieniczne przeciw niej to życie na wolnym powietrzu, ży-
cie wędrowne, umiarkowana i wyselekcjonowana dieta; ostrożność 
wobec wszelkich spirytualiów; a także ostrożność wobec wszelkich 
uczuć, które poruszają żółć, które rozpalają krew; żadnej t r o s k i, 
ani o siebie, ani o innych”114 itd. Rozpoznanie Nietzschego, choć po-
dobnie jak w przypadku Žižka pozostawia sporo do życzenia w za-
kresie faktografii (gdzie źródła?), chwyta w moim odczuciu istotę 
sprawy. Gdyby „zachodni buddyzm” miał być tylko praktyką wy-
cofania, znieczulania, wymazywania jednostkowej jaźni, nie zna-
lazłby aż tak wielu gorliwych zwolenników. Do tego potrzebny jest 
pozytywny impuls, w postaci poszukiwania samego siebie przez sze-
reg czysto cielesnych („Nikt mi tu nie każe w nic wierzyć”) praktyk, 
jak również łagodnie zmysłowa (w przeciwieństwie do orgiastycz-
nie seksualnej) otoczka buddyjskiej duchowości. W tej swojej wer-
sji buddyzm zbliża się do najbardziej ponowoczesnego ze wszystkich 
przykazań, jakim jest: „Bądź sobą!” Co więcej, roztacza on wokół 
siebie zapach kadzideł, egzotycznych przypraw i wolnej od zaklętych 
rewirów intymności. „Entuzjastka jogi, Nowej Huty i cytrynowego 
sorbetu” – tak w urynkowionej wersji wygląda dieta ludzi późnych, 
którą zaleca swoim czytelnikom Nietzsche.

O ile więc dla Žižka buddyzm jest przede wszystkim dyskur-
sywnym czy też doktrynalnym przeciwnikiem chrześcijaństwa, 
o tyle teza, którą chciałbym tu pokrótce rozwinąć, jest nieco inna. 
Buddyzm, czy też, ściśle rzecz biorąc, znaczące „buddyzm”, wskazu-
je na cechujący dzisiejszą kulturę instynkt estetyzacji bądź „poetyc-
kiego przetwarzania życia”, które wysuwają się na pierwszy plan, gdy 
z pewnych powodów zostaje „zahamowany” impuls o charakterze 
właściwie etycznym. Estetyka jest bowiem czymś w rodzaju pierw-
szego filtru, jaki nakładamy na rzeczywistość. Wystarczy pomyśleć 

113 F. Nietzsche, Antychrześcijanin, przeł. G. Sowiński, Kraków 2000, s. 28.
114 Ibidem, s. 26.
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o wizycie w kraju, którego język i kultura są nam obce. Ludzie wokół 
wypowiadają słowa, które fascynują nas nie z uwagi na ich sens, ale 
szczególną melodię. Noszą dziwaczne stroje, co jakiś czas wykonując 
gesty, które dla nas mogą być co najwyżej frapującym układem rąk. 
Szyldy na budynkach budzą nasze zainteresowanie ze względu na 
ich kształt, wielkość, kolor i szczególny krój wykorzystanych w nich 
liter. Szafranowy strój ogolonego na łyso człowieka będzie po prostu 
szafranowym strojem ogolonego na łyso człowieka, chyba że doda-
my tu mimo wszystko coś od siebie (pierwszy odruch sensu, jakim 
jest estetyka): „Jak pięknie załamuje się materiał jego szaty i jak ła-
godnie układają się zmarszczki wokół jego oczu!”. Być może nawet 
uda nam się tym sposobem uszczknąć co nieco z ducha buddyjskiej 
religijności. Słowem: nie mając dostępu do skomplikowanej sieci 
znaczeń składających się na świat danej kultury, nasze spojrzenia, 
wzorem turysty, zatrzymują się na powierzchni, w swym szlachet-
niejszym wydaniu nabierając niekiedy jakiejś migotliwej, halucyno-
gennej intensywności (wszystko to tłumaczy chyba „czar” podróży: 
zamiast zastanawiać się nad programem wyborczym uśmiechające-
go się do nas z plakatów polityka, możemy poprzestać na kontem-
placji szczególnego typu jego urody).

To moment kluczowy. W świecie pozbawionym centrum, w któ-
rym umykają nam ostateczne konsekwencje naszych działań, a rzu-
cająca lotkami do tarczy małpa (słynny eksperyment dziennikarzy 
„The Wall Street Journal”) „wybiera” równie opłacalne inwestycje co 
grupa wykwalifikowanych doradców finansowych, w pewnym sen-
sie wszyscy jesteśmy turystami. Czy należy kupować wyproduko-
wane w Chinach towary, wiedząc, że tamtejsza autorytarna odmia-
na kapitalizmu skazuje miliony chińskich rolników na los pokornie 
pukającej do bram miasta armii najemnych robotników? Tak, po-
nieważ rozwój chińskiej ekonomii, niemożliwy bez popytu zachod-
nich konsumentów, w końcu doprowadzi do rozluźnienia auto-
rytarnego gorsetu państwa i poprawy ich losu. Nie, ponieważ nikt 
nie może udzielić podobnych gwarancji. W przypadku takich py-
tań jednoznaczna odpowiedź jest niemożliwa, choć zarazem nie-
unikniona wydaje się sama potrzeba ich zadawania. Pragnienie sen-
su czyni nas ludźmi. Tylko co w takiej sytuacji robić? W poprzednim 
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rozdziale wspominaliśmy o dokonanej przez Baudrillarda krytyce 
Marksowskiego podziału na wartość wymienną i użytkową. Zdaniem 
Francuza ta druga jest mitem, ponieważ nie da się w etycznie neu-
tralny sposób określić, co człowiekowi jest, co nie jest potrzebne. 
Dlatego przyjemność odczuwaną podczas konsumpcji może według 
Baudrillarda krytykować „wyłącznie” moralista. Ale co jeśli nawet 
moralista rozkłada bezradnie ręce, wyznając, że nie potrafi oddzielić 
plew od ziarna, rozstrzygnąć, które z proponowanych nam przez ry-
nek opcji należy zachować, a które z czystym sumieniem można od-
rzucić? Odruch poszukiwania sensu pozostaje, tyle że nic w naszym 
życiu nie chce mu wyjść naprzeciw. (Człowiek, który zatrzyma się 
na tym etapie, ma przed sobą zasadniczo dwie drogi. Albo popad-
nie w histerię w rodzaju anoreksji, z jej rozpaczliwie powtarzanym 
pod adresem Innego pytaniem Che vuoi?, albo stanie się autoironi-
stą i cynikiem, który ze swojej niepewności i niewiedzy uczyni pu-
bliczny, pozwalający mu zachować resztki poczucia godności i kon-
troli spektakl).

W tym miejscu ze swoją ofertą wchodzi jednak uogólniony bud-
dyzm. To mit, że trzeba czegokolwiek się wyrzekać. Żadnej negacji! 
Zamiast gestu odcięcia budzącej zgorszenie ręki, trzeba raczej wpro-
wadzić subtelną różnicę w to, co od samego początku afirmujemy. 
Dokładnie w tym miejscu, gdzie teraz jest autoironia (nie chcę, ale 
cóż zrobię, że robię), należy dostrzec możliwość delikatnego prze-
sunięcia. Tak więc uważność zamiast wierności (czemu?). Wczucie 
zamiast dążenia (do czego?). Nie asceza, lecz hedonizm. Jednak he-
donizm wysmakowany. Poetyckie przetworzenie życia. Pierwszy łyk 
piwa i inne drobne przyjemności115. W ten sposób estetyka ma szansę 
stać się etyką, zapewnić możliwość sensu tam, gdzie wcześniej było 
tylko histeryczne wątpienie albo cynizm. Trzeba zresztą przyznać, 
że w swych najwyższych rejestrach ta zachodniobuddyjska fenome-
nologia codzienności rzeczywiście pozwala dokonywać etycznych 
wyborów nie na zasadzie wyzucia bądź odłączenia, lecz afirmacji. 
„W ścierkach do podłogi nie ma kokieterii” – pisze Jolanta Brach-

115 Zob. P. Delerm, Pierwszy łyk piwa i inne drobne przyjemności, przeł. W. Brzo-
zowski, Warszawa 2004. 



389SL AVOJ ŽIŽEK:  SOL A FIDE!

Czaina w Szczelinach istnienia. „Istnieją bezpretensjonalnie towa-
rzysząc codzienności. Monotonne ruchy ścierek po podłodze zna-
czą miękko powtarzanie się zdarzeń. Przecierająca materia stano-
wi zapis umykającej historii powszedniej”116. Wszystko inne nie tyle 
od złego pochodzi, co nie spełnia standardów uważności. Różnica 
etyczna w jednym i drugim przypadku zostaje jednak ustanowiona. 
Podobnie, gdy Leonard Cohen (wierzący Żyd, który wiele lat spę-
dził w klasztorze buddyjskim w Kalifornii, gdzie, jak sam przyznaje, 
zajmował się głównie zamawianiem kolejnych butelek wina dla sie-
bie i swojego nauczyciela) śpiewa w jednej ze swoich piosenek: Show 
me slowly what I only know the limits of – poezja tej myśli, niczym 
najlepsze lustro, pozwala dostrzec i odrzucić jako miałkie gros do-
świadczanych przez nas na co dzień przyjemności. Z drugiej strony, 
te wysokie rejestry zdarzają się rzadko. Okołobuddyjskie nauczanie 
smaku częściej przyjmuje postać zwulgaryzowaną, wyczerpującą się 
w dyskusjach na temat wystroju wnętrz i aromatów dalekowschod-
niej kuchni.

W czerwonej bieliźnie z koronki znowu chce malować ściany na eks-
centryczne kolory, co tu się i na co przekłada? Ciemne bordo, indygo, 
orange glow? Chce chodzić po mieszkaniu z tą ciepłą beztroską, którą 
daje pewność wszystkich upadków na podłogę, materac, fotel, posadz-
kę, krawędź wanny, żeby się kochać z mężczyzną, którego osaczą kolo-
ry, chaos remontu […]. Kobieta będzie jeszcze piętrzyć niespodzianki: 
krem czosnkowy, wonny sernik, prezenty117. 

Czy też, w wersji pozbawionej przywileju poetyckiego języka:

Kupiła dwie sofy, model Karlanda z piaskowym obiciem, pięć foteli 
Poäng o sprężystej ramie, dwa okrągłe stoliki do kawy z lakierowanej 
brzozy, ławę Svansbo i kilka nietypowych stolików serii Lack. W dziale 
z półkami na książki i systemami przechowywania zamówiła dwa kom-
plety Ivar i dwa regały Bonde, stolik pod telewizor i regał z drzwicz-
kami, model Magier. Do tego dołożyła trzydrzwiową garderobę Pax 

116 J. Brach-Czaina, Szczeliny istnienia, Warszawa 1992, s. 170–171.
117 A. Sosnowski, Konwój. Opera, Wrocław 1999, s. 49.
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Nexus i dwie małe komody Malm. Dłuższą chwilę poświęciła na wybór 
łóżka, wreszcie zdecydowała się na ramę Hemnes z materacami i do-
datkami. Na wszelki wypadek kupiła też łóżko Lillehammer do poko-
ju gościnnego118.
 

Žižek „cały ten buddyzm” z chęcią odesłałby tam, skąd przyszedł. Za 
Chestertonem pisze on o różnicy między spojrzeniem Buddy a wzro-
kiem chrześcijańskich świętych. Po jednej stronie mamy więc wyco-
fane i dobrotliwe spojrzenie – kwiat lotosu, lekki uśmiech, pobłażli-
wy wyraz twarzy – po drugiej zaś zaangażowanie, czyn i pragnienie 
kontroli119. Św. Paweł przedstawiany jest z mieczem w dłoni (wpraw-
dzie tym samym, którym został stracony, ale jednak), św. Jerzy lada 
chwila utnie łeb smoku, świ. Joanna d’Arc prowadzi do boju armię; 
nawet św. Franciszek, który na poziomie skojarzeń językowych to-
nie w kwiatkach i częstuje prosem wróbelki, na obrazach ma wzrok 
bożego szaleńca, a na dłoniach – dla wielu najważniejsze w całym 
jego wizerunku – stygmaty. A czy można sobie wyobrazić świętość 
Jana Pawła II bez zamachu na jego życie, bez tajemnicy oczyszczają-
cej krwi (postulator procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II twierdzi 
zresztą, że polski papież trzymał w szafie skórzany pas, którym się bi-
czował, co potwierdziła niedawno opiekująca się nim przed śmiercią 
zakonnica)120? „Ostatecznym horyzontem pogańskiej mądrości jest 

118 S. Larsson, Dziewczyna, która igrała z ogniem, przeł. P. Rosińska, Warszawa 
2009, s. 95.

119 Zob. S. Žižek, Kukła i karzeł, s. 42. Ten przykład Žižek uzupełnia jednak na-
tychmiast obrazem innym: malarz wizerunku Buddy nie może patrzeć na obraz 
wprost, potem wyprowadza się go z przepaską na oczach, a pierwsza rzecz, na 
którą spojrzy po odsłonięciu oczu, musi zostać symbolicznie zniszczona (zob. 
ibidem, s. 42–43). Coś musi zostać wykluczone, aby istniała dobrotliwość. Tym, 
co zostaje wykluczone, jest w języku Žižka, „wymiar c z y n u” (ibidem, s. 43). 
Ogólnie jednak, jako obywatele Zachodu, „pracujemy” na poziomie znacznie 
mniej zaawansowanym. Zachodni buddyzm to chodząca łagodność Dalai Lamy 
i niezbyt mądrze uśmiechnięte posążki Buddy.

120 Zob. K. Wiśniewska, Tajemnice Jana Pawła II, „Gazeta Wyborcza”, 2 marca 2010 
roku, s. 6. Ten sam szczegół biograficzny pojawia się w życiu innych wspania-
łych chrześcijan: Pascala i Morusa, którzy nosili ponoć pod oficjalnym stro-
jem włosienicę. Ostatecznie być może rację miał więc Nietzsche, pisząc: „Chrze-
ścijaństwo chce zapanować nad z w i e r z ę t a m i d r a p i e ż n y m i, dlatego 
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melancholia – w końcu wszystko obraca się w proch, trzeba więc na-
uczyć się dystansu, odrzucania pragnień – tymczasem jeśli kiedy-
kolwiek była religia wolna od melancholii, to jest to chrześcijaństwo 
mimo błędnego pozoru melancholijnego przywiązania do Chrystusa 
jako obiektu utraconego”121. Tylko chrześcijaństwo pozwala stwo-
rzyć wyłom, przebić się na drugą stronę, ustanowić nowy początek 
pośród złej nieskończoności istniejącego świata: „[…] buddyjskie 
[…] wszechobejmujące Współczucie musimy przeciwstawić chrze-
ścijańskiej, nietolerancyjnej, gwałtownej miłości”; „miłość chrze-
ścijańska jest gwałtowną namiętnością wprowadzania Różnicy, luki 
w porządku bytu, uprzywilejowania i wyniesienia pewnego obiektu 
kosztem innych […] przemoc to już sam miłosny wybór, który wy-
dziera swój obiekt z kontekstu, wynosząc go do Rzeczy”122. I raz jesz-
cze: „[…] to właśnie przemoc jako taka (gwałtowny gest odrzucenia, 
ustanowienia różnicy, zarysowania linii podziału) jest tym, co wy-
zwala. Wolność nie jest błogim stanem harmonii i równowagi, lecz 
gwałtownym czynem, który równowagę te burzy”123.

Najważniejszą z teologicznych (wlanych, niezależnych od same-
go człowieka) cnót stanowi zatem dla Žižka miłość: w przeciwień-
stwie do Badiou, który jest przede wszystkim myślicielem wiary – nie 
tyle gorączki początku, co okresu przejścia do nowego ładu – czy 
Jamesona, który skupia się na mocy nadziei. Miłość, co w tym miej-
scu z pewnością jest już jasne, Žižek rozumie zupełnie inaczej niż 
Eagleton. U tego drugiego mieściła się ona w ramach codzienności, 

wpędza je w c h o r o b ę  – osłabianie stanowi chrześcijański sposób o s w a j a-
n i a, »cywilizowania«” (F. Nietzsche, Antychrześcijanin, s. 28) – w przeciwień-
stwie do buddyzmu, który zdaniem Nietzschego ma już do czynienia z ludźmi 
nadwrażliwymi, „późnymi”, którym nie musi narzucać skrajnych form samo-
umartwienia, ponieważ za całą dyscyplinę wystarcza im łagodna dieta. Pytanie, 
które pojawia się w tym miejscu, jest z pewnością następujące: czy buddyzm 
rzeczywiście, jak chce Nietzsche, ma już za sobą barbarzyństwo, czy też, zgod-
nie z twierdzeniem psychoanalizy, która diagnozuje istnienie popędu śmierci 
we wszystkich kulturach, czeka go jeszcze to drastyczne odkrycie? Lub inaczej: 
czy człowiek jest z konieczności zwierzyną drapieżną?

121 S. Žižek, O wierze, s. 35.
122 Idem, Kukła i karzeł, s. 58
123 Ibidem, s. 55.



392 ROZDZIAŁ 5

będąc czymś na kształt etycznego spoiwa socjalistycznej rzeczywi-
stości. Dla Žižka miłość to burzący wszelki porządek płomień, który 
tendencyjnie wywyższa pewien składnik rzeczywistości, na nikogo 
(Innego) przy tym nie oglądając się i nie potrzebując żadnych ra-
cji i usprawiedliwień124. Właśnie dlatego, jak to ujmuje Badiou, po-
zwala nam ona „wytrwać w nie-układności z tym, co wciąż chce się 
z nami układać”125. W latach dwudziestych w ZSRR, zwraca uwagę 
Žižek, seksualność była przedstawiana jako czynnik wichrzycielski, 
a podniecenie seksualne jako patologia126. We wspaniałym wierszu 
Wisławy Szymborskiej samo pojawienie się pięknej kobiety burzy 
bezpieczne status quo wczasowego ośrodka:

Gawędziliśmy sobie,
zamilkliśmy nagle.
Na taras weszła dziewczyna,
ach, piękna
zanadto piękna
jak na nasz spokojny tutaj pobyt.

Basia zerknęła w popłochu na męża.
Krystyna odruchowo położyła dłoń
na dłoni Zbyszka.
Ja pomyślałam: zadzwonię do ciebie,
jeszcze na razie – powiem – nie przyjeżdżaj,
zapowiadają właśnie kilkudniowe deszcze.

Tylko Agnieszka, wdowa,
powitała piękną uśmiechem127. 

124 „Końcowym momentem procesu psychoanalitycznego jest – z punktu widzenia 
analizującego się – właśnie moment, gdy pacjent […] akceptuje swój byt jako 
nieuzasadniony przez w i e l k i e g o I n n e g o” (S. Žižek, Wzniosły obiekt ide-
ologii, s. 141).

125 A. Badiou, Święty Paweł, s. 116.
126 Zob. S. Žižek, Kukła i karzeł, s. 58.
127 W. Szymborska, Ze wspomnień, w: eadem, Chwila, Kraków 2002, s. 21.
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Rewolucyjny czyn miłości

Miłość ma zatem dwie właściwości, które predestynują ją do roli 
wzorca późnolewicowej etyki. Po pierwsze, pozwala ona zawiesić 
nocne prawo superego, wyrzec się rozkoszy wartości dodatkowej, 
wiążącej nas z porządkiem społecznym bardziej niż jakikolwiek ofi-
cjalny nakaz. Po drugie, mobilizuje ona do radykalnego działania 
w sytuacji, gdy obiektywne warunki, jak w mdłej atmosferze wcza-
sowego ośrodka, który wydaje się nie najgorszą metaforą ponowo-
czesnego świata, zdają się całkowicie przeczyć jego możliwości. Tak 
rozumiana miłość, będąca traumą i cudem jednocześnie, zdarza-
jąca się niezwykle rzadko, stanowi dla Žižka najdoskonalszy mo-
del rewolucyjnego czynu: „[…] n i e m o ż l i w e s i ę  z d a r z a  […] 
»cuda« lubią, żeby miłość (i rewolucja polityczna: »w pewnym sensie 
rewolucja jest cudem«, stwierdził Lenin w 1921 roku) wystąpiła”128. 
Tylko jak tego rodzaju miłość wygląda w działaniu, w swej społecz-
nie i podmiotowo osadzonej praktyce? 

Ważne jest w tym kontekście rozróżnienie na wolność formalną 
i rzeczywistą, które wprowadza za Leninem Žižek. Pierwsza pozwala 
nam dokonać selekcji spośród szeregu z góry zdefiniowanych opcji. 
To wolność konsumenta w supermarkecie lub człowieka korzysta-
jącego z czynnego prawa wyborczego w liberalnych demokracjach. 
Druga zmienia sam układ współrzędnych czy też pole sił, w obrę-
bie którego dokonuje się wyboru129. W języku Heideggera chodzi tu 
więc o różnicę między wyborem a rozstrzygnięciem. Pomijając na-
wet kwestię środków pozwalających uzyskać tak istotny wpływ na 
rzeczywistość, trudność rozstrzygnięcia bierze się stąd, że wolno-
ści formalnej – tak jak konsumenckiej przyjemności przywoływa-
nej przez Baudrillarda – doświadcza się jako wolności jak najbar-
dziej autentycznej. Co gorsza, nawet dostrzeżenie powtarzalności 
dokonywanych przez nas pod wpływem spontanicznego impul-
su wyborów nie oznacza, że z miejsca stajemy się gotowi do czy-
nu. Przeciwnie: pojawia się wówczas pokusa, rodzaj ostatecznej 

128 S. Žižek, O wierze, s. 160.
129 Zob. ibidem, s. 207.
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próby, aby wyzbycie się swojej dotychczasowej, fałszywej świadomo-
ści uznać za chwilę właściwego wyzwolenia. Tyle że „Nie wybieram 
tego, co oni” świadczy raczej o niemocy i głębokim resentymencie, 
podczas gdy ostatecznym horyzontem wyzwolenia jest pełna miłości 
i obojętna na dotychczasowy stan rzeczy działalność. Wspomniana 
już fraza z Listu do Rzymian nie brzmi przecież: „Powstrzymaj się od 
zła”, ale: „Zło dobrem zwyciężaj!”130 Lub w bardziej współczesnym 
języku: „Prawda nigdy nie bierze się z Krytyki”131. 

Nie chodzi więc o to, aby dążyć do konfrontacji. Sztuka radykal-
nej polityki nie polega na tym, aby przekonywać, zwyciężać w deba-
tach, stawać się wyrazistym w opozycji. Jej znakiem rozpoznawczym 
jest raczej fakt, że nasze postępowanie wydaje się nam konieczne 
i w mocnym sensie prawdziwe, a zarazem nie potrafilibyśmy, cze-
go jesteśmy boleśnie świadomi, uzasadnić go przy pomocy dość sil-
nych argumentów. Polityczny radykał, innymi słowy, to człowiek 
zakochany w prawdzie. O tym, jak tego rodzaju procedura miłości 
działa w praktyce, w niezrównany sposób pisze Badiou w książce  
o św. Pawle. Paweł, jak podkreśla Badiou, nie szuka bowiem dowo-
dów na potwierdzenie Zmartwychwstania, ale je po prostu głosi. 
„Prawda jest ze swej natury obojętna wobec stanu sytuacji (l’état de 
la situation), na przykład wobec Panowania rzymskiego (l’État roma-
in)”132. Z tego samego powodu, gdy w 50 (lub 51 roku) do Jerozolimy 
przyjeżdżają dwa stronnictwa, aby rozstrzygnąć spór o kwestię ob-
rzezania – a w ogólniejszych kategoriach o to, jakie znaczenie dla 
uniwersalności ma konkretna ziemia – Paweł twierdzi, że jest to 
problem drugorzędny. Liczy się tylko wiara w Zmartwychwstanie133. 
Zajmując stanowisko w sporze, uznajemy przecież jego zasadność, 
tymczasem chodzi o to, aby określić się gdzie indziej. A podział i tak 
zresztą powstanie. Postawa namiętnej obojętności, jak każda mi-
łość, budzi bowiem w oczach świata zawiść i zgorszenie. Relacjonuje 
Paweł: „A było to w związku z tym, że na zebranie weszli bezprawnie 
fałszywi bracia, którzy przyszli podstępnie wybadać naszą wolność, 

130 Rz 12,21.
131 A. Badiou, Święty Paweł, s. 114.
132 Ibidem, s. 26.
133 Zob. ibidem, s. 33.
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jaką mamy w Chrystusie Jezusie, aby nas ponownie pogrążyć w nie-
wolę”134. Znaleziona w Chrystusie wolność polega na tym, że dla Pawła: 
„Niczym jest zarówno obrzezanie, jak i nieobrzezanie, a ważne jest tyl-
ko zachowywanie przykazań bożych”135. Prawo, a tym samym grzech, 
utraciło nad rozpalonymi miłością apostołami swą władzę.

Bez trudu można sobie wyobrazić odpowiednik tej sytuacji dzi-
siaj. Na zebranie partyjne wchodzą fałszywi towarzysze, którzy mó-
wią: „Dlaczego nie protestujecie przeciwko kapitalizmowi? Dlaczego 
wciąż mówicie tylko o lepszym świecie? Utopia? A co ze wzrostem 
ekonomicznym? Jak wyobrażacie sobie reformę służby zdrowia? 
Co macie do powiedzenia w sprawie podatków?” itd. Przyszli wy-
badać, jak to się dzieje, że kogoś mogą nie interesować dawne po-
działy. Jak można iść przeciwko światu, mając po swojej stronie wy-
łącznie wiarę w coś, co jest wątpliwe? A jednak: „Tak się zaczyna 
każda prawda”136. Niczym jest zarówno kapitalizm, jak i niekapita-
lizm, lewica, jak i nielewica, kupowanie, jak i niekupowanie w hiper-
marketach. Wyzwolić się z kapitalizmu to żyć tak, aby przez nasze 
działania przeświecała prawda, że mamy lepsze rzeczy do zrobienia 
niż wikłanie się w podobne spory. Niczym jest zarówno posiadanie, 
jak i nieposiadanie: w końcu tłum, który plądruje królewski skar-
biec, wierzy w złoto równie mocno, a często o wiele bardziej, niż 
ten, kto je posiada. Dlatego Paweł nie zwraca się przeciwko wrogom, 
twierdząc po prostu, że nie mają oni znaczenia. Całą siłę czerpie ze 
Zmartwychwstania, z wiary w Wydarzenie. To jakby pole grawita-
cyjne, do którego zaczyna ciążyć, a potem przylegać okoliczna mate-
ria. Wydarzenie jest czymś na kształt szalejącego w ludzkim świecie 
wiru, tornada, które podobnie jak jego meteorologiczny odpowied-
nik samo w sobie pozostaje niewidzialne, zyskując namacalną po-
stać za sprawą „zebranej” przezeń na swej drodze i bezradnej wobec 
jego naporu materii. 

Patrząc na tę sprawę od strony psychologii jednostki, miłość jest 
tym czynnikiem, który wyposaża myślenie w moc sprawczą. Paweł 

134 Ga 2,4.
135 1 Kor 7,19.
136 A. Badiou, Święty Paweł, s. 38.
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skarży się w Liście do Rzymian, że nie potrafi czynić dostrzega-
nego czy też rozumianego przez siebie dobra137. Badiou komentu-
je: „W gruncie rzeczy grzech oznacza nie tyle winę, ile niezdolność 
do żywego myślenia nakazującego działanie”138. W teorii mamy bo-
wiem wszystko opracowane, jednak już chwilę później, gdy trzeba 
dać wyraz swoim przekonaniom, oblatuje nas strach, dopada nie-
moc, esprit d’escalier, i gdy nikt już nie może tego słyszeć, wyrzucamy 
z siebie na klatce schodowej gniewne wersety. Grzech, podobnie jak 
błędna ideologia u Žižka, nie jest bowiem zestawem fałszywych po-
glądów. Badiou mówi tu raczej o bezwolnym automatyzmie nieświa-
domego pragnienia139. Czy nie dlatego Piotr, zanim stał się „opoką”, 
musiał aż trzy razy zaprzeć się Chrystusa, którego przecież od po-
czątku miłował? „Można więc nazwać zbawieniem – kontynuuje Ba- 
diou – […] to, że myślenie ma szansę nie być oddzielone od działa-
nia i od mocy. Zbawienie ma miejsce, gdy rozszczepiona postać pod-
miotu utrzymuje myślenie w mocy działania. Oto co ze swej strony 
nazywam procedurą prawdy”. Można pomyśleć tu o wszystkich tych 
chwilach, gdy słuchając ulubionej muzyki, nabieramy przekonania, 
że świat po kryjomu nam sprzyja, a nasz wzrok ma zdolność, mó-
wiąc Nietzschem, rozżarzania rzeczywistości – zdaniem Badiou my-
ślenie w swojej najdoskonalszej postaci może uczynić ten stan czymś 
stabilnym i trwałym. Do tego potrzebne jest jednak „brutalne oży-
wienie w podmiocie”140 znane również jako miłość: „Miłość jest tym, 
co nadaje moc myśleniu”141; „wiara działa tylko przez miłość”142.

Tutaj, jak sądzę, pojawia się kluczowa różnica między rozumie-
niem miłości politycznej przez Badiou i Žižka. U Badiou miłość po-
zostaje spleciona z łaską wiary, a tym samym powodowane przez 
miłość „brutalne ożywienie w podmiocie” może stać się elemen-
tem codzienności143. Žižek jest myślicielem zwrotu, zerwania, wy-

137 Zob. rozdział 3, przypis 116.
138 A. Badiou, Święty Paweł, s. 91.
139 Zob. ibidem.
140 Ibidem, s. 92.
141 Ibidem, s. 97.
142 Ga 5,6.
143 Należy jednak pamiętać o zastrzeżeniach zgłoszonych w poprzednim rozdziale. 
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łomu, rewolucji. Przywołując Agambena, który w swoim czytaniu 
Pawła zwraca uwagę na zwrot „Jak gdyby”144, Žižek ze swej stro-
ny podkreśla, że nie ma to „nic wspólnego ze standardową wersją 
Orientalnej Mądrości, która nakazuje obojętność wobec spraw tego 
świata (w sensie Bhagavad-Gity: dokonuj swoich czynów w świe-
cie, jak gdybyś to nie ty był tym, kto je czyni, jak gdyby ostateczny 
ich rezultat nie miał znaczenia): kluczowa różnica polega na tym, iż 
u Pawła dystans nie jest dystansem niezaangażowanego obserwato-
ra świadomego znikomego charakteru ziemskich namiętności, lecz 
dystansem w pełni zaangażowanego bojownika, ignorującego po-
działy, które nie są ważne dla jego walki”145. To akcentowany tak-
że przez Badiou element wpisanej w miłość radykalnej obojętności. 
Žižek idzie jednak dalej. Agamben, powiada, odwołuje się do poję-
cia stanu wyjątkowego jako negacji panowania prawa, które stanowi 
warunek jego ustanowienia. Tym samym, twierdzi Žižek, parafrazu-
jąc tytuł jednej z bardziej znanych prac Lacana, trzeba czytać Pawła 
avec Schmitt, kładąc nacisk na fakt, że „miłość ma strukturę »sytu-
acji kryzysowej/stanu wyjątkowego« [state of emergency/exception], 
który zawiesza »normalne« funkcjonowanie czyjegoś życia emocjo-
nalnego”146. Miłość nie splata się zatem z naszą codziennością, ale ją 
zawiesza. Tym, co ulega wówczas zatarciu – i jest niewątpliwą zasłu-
gą Žižka, że zwraca on na to uczciwie uwagę (sprowadzając na swo-
ją głowę oskarżenia o fascynację przemocą) – jest sfera moralno-
ści, granica między dobrem a złem. Już Mistrz Eckhart, co pozwala 
zresztą zrozumieć fakt, że przez wiele lat ciągnęły się za nim zarzu-
ty o herezję, pisał: „[…] Bóg nie patrzy na to, jakie […] były dzieła. 
Lecz tylko na to, jaka była w nich miłość, pobożność i usposobienie 
[…]. Albowiem gdzie się grzeszy, tam nie może być pełnego zaufa-

Teoria Badiou rzeczywiście przewiduje wyjście w kierunku codzienności, choć 
czytając jego pisma, nie ma się wątpliwości, że codzienność ta będzie jednak 
z konieczności zubożałym krewnym wzniosłości rewolucyjnego Wydarzenia.

144 „Każdy niech przeto pozostanie w takim stanie, w jakim został powołany […]. 
Mówię, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, 
jakby byli nieżonaci” (1 Kor 7,20 oraz 7, 29–31. Zob. też rozdział 3, przypis 148).

145 S. Žižek, Kukła i karzeł, s. 150.
146 Ibidem, s. 151.
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nia ani miłości; miłość bowiem przysłania grzechy całkowicie, nic 
nie wie ona o grzechach”147.

W Ewangelii św. Łukasza Chrystus mówi, że „ten, komu mało 
się odpuszcza, mało miłuje”148. Czy tylko dlatego, że człowiek, któ-
remu darowano niewielki dług, nie czuje się dość zobowiązany wo-
bec swego łaskawcy? Byłoby to ze strony Chrystusa małostkowe i do 
niego niepodobne, gdyby chciał zdobyć czyjekolwiek przywiązanie 
i posłuszeństwo przy pomocy tak taniej manipulacji. Istnieje tu jed-
nak możliwość innego odczytania: człowiek jest słaby, a zatem, o ile 
żyje, kocha, jest skazany na grzech. To być może powód, dla którego 
nawróceni grzesznicy budzą w swoim otoczeniu tak skrajny resen-
tyment. Sam grzech stanowi bowiem przejaw miłości. I tak, nawró-
conych grzeszników nienawidzi się za nadmiar życia, którego same-
mu się nie posiadało, a któremu oni musieli dawać upust, ponieważ 
wzbierało w nich ponad granicę utrzymywalności ludzkiego wnę-
trza (świątobliwego człowieka zjada zaś podejrzenie, że gdyby miał 
w sobie to samo rozdzierające napięcie co grzesznicy, czyniłby nie 
inaczej niż oni). Nienawidzi się ich, ponieważ człowiek świątobli-
wy nie może czuć się od nich w niczym lepszy, podczas gdy grzesz-
nik potrafił robić to, na co nie zdobył się nigdy świątobliwy (nawró-
cony był grzesznikiem, a teraz jest świątobliwym; świątobliwy nigdy 
nie był nikim innym). Wreszcie, nawróconych grzeszników niena-
widzi się, ponieważ potrafili w więcej rzeczy uwierzyć i je pokochać, 
natomiast świątobliwy trzyma się kurczowo swojej wiary, bo domy-
śla się, że gdyby ją stracił, na nic by go już nie było stać w życiu. 
Wydaje się, że Chrystus doskonale rozumiał tę głęboką, paradoksal-
ną, bo zakorzenioną w złu, naturę dobra. Czy nie dlatego wolał on, 
podkreślając to zresztą przy każdej okazji, towarzystwo grzeszników 
od towarzystwa ludzi świątobliwych? Tak brzmi również podstawo-
we przesłanie metafizycznej poezji Williama Blake’a: światło w cało-
ści składa się z ciemności, którą następnie tylko rozświetla i przykry-
wa. Ciemność jest materią światła: „Obaj czytaliśmy Biblię dnie całe 

147 M. Eckhart, Kazania i traktaty, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 1988, s. 71.
148 Łk 7,47.
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i noce całe. Co ty jako czarne, ja odczytałem białe”149. „Powiadam ci, 
żadna cnota nie ostanie się bez złamania tych dziesięciu przykazań. 
Jezus cały był cnotą i działał pod wpływem impulsu, a nie zasad”150. 

Žižek podejmuje tę kwestię w bardziej filozoficznie opraco-
wany sposób, nawiązując do Schellinga. Podstawowa intuicja gło-
si tu substancjalną jedność dobra i zła. Według Žižka tylko autor 
Światowieków nadał tej myśli spójną i konsekwentną postać. Zło ni-
czym nie różni się od dobra – jest ono dobrem, tyle że uchwyconym 
w jego najwcześniejszym stadium151. Czyniąc dobro, można więc 
w skrajnym przypadku – na samym początku etycznej drogi – po-
wodować tylko zło, ale nie jest to żaden argument przeciwko dobru. 
Dobro nie widzi swoich dalekosiężnych konsekwencji. Dobro, by tak 
rzec, nie ma czasu przyszłego. Praktyczne zalecenia etyczne wynika-
jące z takiego stanowiska są oczywiście dosyć niepokojące. Trzeba 
wszak nabyć zdolność tymczasowego zawieszania sfery etycznej, do-
browolnego nurkowania głową w dół żywiołu, gdzie między dobrem 
a złem nie przebiega jeszcze wyraźna granica, ponieważ w miejscu 
tym dopiero w a ż ą  s i ę  jej losy. Žižek (jak na ironię?) proponuje 
uczyć się tej umiejętności od chrześcijaństwa. Na tym polega sens re-
wolucyjnego czynu chrześcijańskiej miłości. Pozwolę sobie tutaj na 
jeszcze jeden dłuższy cytat: 

W szczytowym okresie rozkwitu idealizmu niemieckiego F. W. J. Schel-
ling rozwinął koncepcję pierwotnego Roz-strzygnięcia, Ent-scheidung, 
nieświadomego, bezczasowego działania, na mocy którego podmiot 
wybiera swój wieczny charakter, którego potem, w swoim świadomie- 
-czasowym życiu doświadcza jako niedościgłej konieczności, jako „spo-
sobu, w jaki zawsze był” […]. Czy oznacza to, że pierwotne roz-strzy-
gnięcie na zawsze określa z góry kontury naszego życia? Tu wkracza 
„dobra nowina” chrześcijaństwa: cud wiary polega na tym, że jest moż-
liwe przebycie tej fantazji, odwołanie tego podstawowego rozstrzygnię-
cia, rozpoczęcie własnego życia od nowa, od punktu zerowego – krótko 
mówiąc, zmiana samej wieczności (tego, czym „zawsze już jesteśmy”). 

149 W. Blake, Wieczna Ewangelia, przeł. M. Fostowicz, Wrocław 1998, s. 87.
150 Ibidem, s. 23.
151 Zob. S. Žižek, Kukła i karzeł, s. 123–124.
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„Ponowne narodziny”, o których mówi chrześcijaństwo […] to nazwa 
na taki nowy początek. Wbrew pogańskiej i/lub gnostyckiej mądrości 
celebrującej (ponowne) odkrycie czyjejś prawdziwej jaźni – powrót do 
niej, urzeczywistnienie jej możliwości itp. – chrześcijaństwo wzywa nas 
do zupełnego przeorientowania się. Kierkegaard miał rację: ostateczny 
wybór przebiega między Sokratejskim przypomnieniem a chrześcijań-
skim powtórzeniem. Chrześcijaństwo każe nam p o w t ó r z y ć  fundu-
jący gest pierwotnego wyboru […]. Na tej podstawie powinniśmy po 
raz ostatni wrócić do Lenina i jego krytyki „wolności formalnej”. Gdy 
ku konsternacji liberałów podkreśla on, że komunistyczny rewolucjo-
nista nie uznaje żadnego apriorycznego zbioru reguł moralnych nie-
zależnych od walki rewolucyjnej (jak na przykład „elementarne formy 
ludzkiej przyzwoitości”) i że wszelkie wolności i prawa postrzega od 
strony ich wkładu w tę walkę, nie głosi makiawelicznego relatywizmu 
moralnego, lecz raczej propaguje rewolucyjną wersję tego, co Kierkega-
ard nazywał religijnym zawieszeniem sfery etycznej […]. A czym jest 
chrześcijańska koncepcja „odrodzenia w wierze”, jeśli nie pierwszym 
wyraźnym sformułowaniem takiego bezwarunkowego subiektywne-
go zaangażowania, na mocy którego jesteśmy gotowi zawiesić etyczną 
substancję naszego bytu?152

W nakręconej w 1999 roku przez francuskiego reżysera Luca Bessona 
Joannie d’Arc, oczekującą na wyrok sądowy Joannę odwiedza w jej celi 
tajemnicza i, jak w pewnym momencie się okazuje, posiadająca nad-
naturalne zdolności postać (w spisie postaci figurująca po prostu jako 
„Sumienie”). Posiada ona między innymi zdolność wywoływania 
w umyśle Joanny bardzo wyrazistych wyobrażeń z przeszłości. Dzięki 
tym powtarzającym się wizytom granego przez Dustina Hoffmana 
spowiednika, Joanna przeżywa raz jeszcze przełomową scenę z dzie-
ciństwa, gdy przypadkowo znaleziony miecz – lśniący w słońcu na 
zielonym tle łąki niczym srebrny krzyż – uznała ona za znak powo-
łania. Tyle że spowiednik niczego nie czyni prostym. Jego zadaniem 
nie jest umilanie Joannie pobytu w ponurej celi, ale kuszenie, budze-
nie wątpliwości, ukazywanie minionych wydarzeń w nowym świetle. 
Potrafi on nie tylko ożywiać w umyśle Joanny zdarzenia z przeszłości, 
ale na dodatek prezentować ich alternatywne wersje. Tym sposobem 

152  Idem, O wierze, s. 248– 253.
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Joanna widzi szereg przyczyn, które doprowadziły do pojawienia się 
na łące miecza: 1) uciekający przed zgrają rzezimieszków mężczyzna 
odrzuca przeszkadzający mu w biegu ciężar; 2) zwycięzca rycerskie-
go pojedynku przed zadaniem decydującego ciosu wytrąca broń swo-
jego przeciwnika; 3) „Ale nie! Ty wybrałaś taką możliwość” – mówi 
do Joanny spowiednik, ukazując jej miękko opadający z nieba miecz 
i unoszącą go z ziemi małą dziewczynkę – z nabożeństwem przyglą-
dającą się świecącej, wpisanej w plan krzyża broni. Przekaz jest ja-
sny: „Z tylu sensownych opcji ty wybrałaś wariant całkowicie nie-
prawdopodobny, nawet przez moment go przy tym nie kwestionując”. 
W ten sam sposób spowiednik ukazuje Joannie inną scenę z jej życia, 
gdy galopując na koniu, gestem miecza przywołuje walczących pod 
Orleanem żołnierzy: „Kto mnie kocha, niech idzie za mną!”.

Oczywiście ani w jednym, ani w drugim przypadku Joanna nie 
potrafi uznać dokonanej przez spowiednika rekonstrukcji. To, co ro-
biła, było natchnioną służbą Bogu. Czy naprawdę wszystko to zni-
ka tylko dlatego, że potrafi sobie wyobrazić siebie w tej samej sytu-
acji jako szaleńca prowadzącego innych na śmierć w imię próżności 
i żądzy? Tego rodzaju dialektyka wydaje się jednak w przypadku 
wszelkich historycznych przełomów nieunikniona. W Postscriptum 
w sprawie terroru i wzniosłości Lyotard pisze o uczuciu entuzjazmu 
i wzniosłości, doznawanym przez świadków politycznych przewro-
tów, jako nieomylnym – i właściwie jedynym – dowodzie celowości 
dokonujących się wtedy przemian. Rozróżniając za Kantem wolność 
transcendentalną i empiryczną, Lyotard powołuje się na istnienie 
idei, „których przedmiotu nie można przedstawić, mają [one bo-
wiem] tylko swoje analoga, znaki, hipotezy”153. Do tego rodzaju idei 
należy celowość historii ludzkiej. Z tego powodu, nie może istnieć 
polityka wzniosłości (chcąc empirycznie skonsumować to, co trans-
cendentalne i niedające się przedstawić, niechybnie skończyłaby się 
terrorem), ale istnieje wywołana wzniosłością estetyka. Lyotard pod-
kreśla za Kantem, że wzniosły afekt, na przykład entuzjazm obser-
watorów rewolucji, ma „wartość sygnału politycznego”154. Ludzie 

153 J.-F. Lyotard, Postscriptum w sprawie terroru i wzniosłości, w: idem, Postmodernizm 
dla dzieci. Korespondencja 1982–1985, przeł. J. Migasiński, Warszawa 1998, s. 96. 

154 Ibidem, s. 97.
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wyczuwają w rewolucji obecność nieprzedstawialnej, z najwyższym 
trudem dającej się sformułować Idei (dziejowej celowości), i dlatego 
reagują bezwarunkowym, bliskim upojeniu entuzjazmem: „Aktorzy, 
bohaterowie politycznego dramatu zawsze są podejrzewani i zawsze 
powinni być podejrzewani o powodowanie się partykularnymi i in-
teresownymi motywami. Ale wzniosłe uczucie, jakiego doznaje pu-
bliczność wobec dramatu, leży poza podejrzeniami”155. Do czego na-
leży przypuszczalnie dodać trzecią „pozycję wypowiadania”, jaką jest 
„świadek a posteriori”, czyli historyk. Nie mając dostępu do żywych 
emocji przełomu – nie będąc ani aktorem, ani prawdziwym świad-
kiem – skłania się on z konieczności ku interpretacji konserwatyw-
nej. W filmie Bessona kimś takim jest odwiedzające Joannę sumie-
nie. W dziedzinie historii taką rolę odgrywają z kolei ci wszyscy, 
którzy dyskwalifikują rewolucję francuską za jej terror (ciesząc się 
jednak, jak można się domyślać, z dobrodziejstw liberalnej demo-
kracji, a w rocznicę zdobycia Bastylii zabierając na defiladę dzieci, 
aby pokazać im wspaniałe fajerwerki).

Postać Joanny jest zatem dla koncepcji Žižka paradygmatyczna. 
Czyn politycznej miłości powoduje, że na pewien okres ląduje się 
w krainie półcieni, gdzie dobro i zło stają się od siebie nieodróżnial-
ne, a nawet zdają się zamieniać miejscami. Film Bessona w jednym 
punkcie odbiega jednak w istotny sposób od koncepcji słoweńskiego 
filozofa. Joanna w pewnym momencie głuchnie po prostu na pod-
szepty innego scenariusza. Tymczasem Žižek zakłada, że głos infor-
mujący nas o moralnym horrorze, którego się dopuszczamy, pozo-
staje w nas przez cały czas żywy. Pisze on: 

Trzeba […] do owej pary „nie wie, choć czyni” [Edyp] oraz „wie i dlate-
go nie może uczynić” [Hamlet] dodać t r z e c i ą  formułę: „wie dobrze, 
co czyni, a jednak czyni”. Jeśli pierwsza formuła obejmuje tradycyjne-
go bohatera, a druga wczesnonowoczesnego, to ostatnia, łącząc wiedzę 
o r a z  działanie w niejednoznaczny sposób, wyjaśnia bohatera późno-
nowoczesnego – współczesnego156. 

155 Ibidem.
156 S. Žižek, O wierze, s. 18.
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Bohater ponowoczesny jest refleksyjny i samoświadomy, nieustan-
nie rewidując swoje decyzje i monitorując własne stany emocjonal-
ne. Świetnie wie, co robi. Z tego powodu Žižek czyni go posiada-
czem tragicznej świadomości i autorem następującego monologu: 
„[…] chociaż to, co zamierzam zrobić, będzie miało katastrofalne 
skutki dla mojej pomyślności i dla pomyślności osób mi najbliż-
szych i najdroższych, po prostu m u s z ę  to zrobić z powodu jed-
noznacznego nakazu moralnego”157. Žižek słusznie interpretuje tę 
świadomość nie tylko jako rozdarcie między wymogami etyczne-
go imperatywu a dziedziną „patologii” – „dobrobytu, przyjemności, 
dochodów”158 – ale jako konflikt znacznie głębszy. Dramat polega na 
tym, że od czasu do czasu należy wybrać między „normami moral-
nymi, którymi zwykle się kieruję, a bezwarunkowym nakazem ro-
dzącym we mnie poczucie, że muszę mu się podporządkować, jak 
w wypadku dylematu Abrahama, który »dobrze wie, co znaczy zabi-
cie własnego syna«, a jednak decyduje się na nie, lub chrześcijanina 
gotowego popełnić straszny grzech (poświęcić swoją wieczną duszę) 
dla wyższego celu chwały Bożej”. Jest to zatem sytuacja, gdy „wyższa 
konieczność zmusza mnie do zdradzenia substancji etycznej moje-
go bytu”159. Inaczej niż w przypadku Joanny z filmu Bessona, która 
swoją szaloną twarz zobaczyła długo po fakcie, Žižek zakłada więc, 
że nowy początek następuje wówczas, gdy nasza twarz staje się obca 
i straszna, a my potrafimy na nią patrzeć, nie odwracając wzroku 
i nie zmieniając się w słup soli.

Niewidzialność i powtórzenie

O próbie Abrahama można myśleć zasadniczo na dwa sposoby. 
Po pierwsze, jak u Kierkegaarda, Abraham może stanowić sym-
bol przekroczenia porządku etyki. Widzimy go wówczas w chwili, 
gdy na wezwanie Boga odpowiada: „Oto jestem”, następnego dnia 

157 Ibidem.
158 Ibidem, s. 19.
159 Ibidem.
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wsiada na osła i, nie zdradzając nikomu swoich planów, udaje się 
wraz z Izaakiem na szczyt góry Moria, gdzie układa ofiarny stos, 
a potem bierze do ręki nóż, którym zamierza poderżnąć gardło wła-
snemu dziecku. To bez wątpienia moment, gdy ogląda Abrahama 
Žižek. Liczy się wierność wezwaniu, siła pozwalająca nam zerwać 
wszystkie wiążące nas ze światem uczucia zależności, w tym „sen-
tymentalizm” nakazów moralnych. Tyle że Abrahama można wi-
dzieć również chwilę później, gdy inny obecny w nim głos nakazuje 
mu odłożyć nóż, a stary patriarcha, jak człowiek przebudzony nagle 
z głębokiego snu, rozwiązuje sznur na plecach Izaaka i zauważa sza-
moczącego się w pobliskich zaroślach baranka. W historii Abrahama 
bez wątpienia zadziwiające jest to, że podążył on za szalonym naka-
zem Boga, który domagał się ofiary z jego jedynego i tak długo wy-
czekiwanego potomka. Ale czy nie bardziej zdumiewający jest fakt, 
że ostatecznie Abraham niczego przecież nie zrobił?

Niewykluczone, że to właśnie ten drugi, niewidzialny składnik 
czynu Abrahama jest dziś o wiele bardziej aktualnym przesłaniem 
politycznym niż zwoływanie rewolucyjnych widm i biesów, które po-
jawia się w twórczości „etycznych Realistów”, w tym samego Žižka. 
W wywiadach prasowych z 2009 roku deklarował on zresztą paro-
krotnie chęć odwrotu od dotychczasowej retoryki: „[…] cały ten po-
lityczny spektakl, w którym biorę udział, krytyka kapitalizmu, już 
mnie trochę męczy. Jestem gotów oddać to wszystko za jedną dobrą 
książkę o Heglu. Nie kupuję tego moralnego szantażu marksistów: 
»Jak wy, intelektualiści, możecie zamykać się w wieży z kości słonio-
wej, gdy ludzie umierają z głodu«”. W tej samej rozmowie sugeru-
je on nawet parafrazę jedenastej z Marksowskich tez o Feuerbachu: 
„Może w XX wieku staraliśmy się za bardzo zmienić ten świat? Może 
lepiej go teraz znowu trochę poobjaśniać”160. Czy krytyka kapitali-
zmu stoi jednak w sprzeczności z pragnieniem, aby „trochę poobja-
śniać świat”? Czy w kontekście współczesnego kapitalizmu, i zwłasz-
cza w nim, uprawiany przez Realistów kult czynu nie jest właśnie 

160 Mam słabość do Robespierre’a, „Gazeta Wyborcza”, 29–30 sierpnia 2009 roku,  
s. 25. Zob. również Dlaczego kapitalizm zawsze zwycięża, „Europa”, Magazyn 
Idei „Newsweeka”, 4 stycznia 2010 roku, s. 1–3. 
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najlepszym sposobem, aby podtrzymać „akumulujące się” zawzięcie 
status quo? Być może błąd Žižka jest zresztą o wiele bardziej podsta-
wowy i polega na samym przeciwstawieniu myśli i działania?

Guy Debord zanotował w 1967 roku: „Spektakl jest spadko-
biercą s ł a b o ś c i  filozoficznego projektu Zachodu, który ujmował 
działanie poprzez kategorie w i d z e n i a; jest nim w tej samej mie-
rze, w jakiej opiera się on na nieustannym rozprzestrzenianiu pre-
cyzyjnej racjonalizacji technicznej, będącej wynikiem tego mniema-
nia”161. Podkreślmy dwie sprawy. Po pierwsze, działanie, o ile ma być 
uznane za realne, musi być widoczne. Myśl, siłą rzeczy, widoczna nie 
jest, co pociąga za sobą mniej lub bardziej otwarcie żywione prze-
konanie, że pozostaje ona w istotnym sensie nierzeczywista. W nie-
zrównany sposób opowiadała o tym Wisława Szymborska w swoim 
odczycie noblowskim:

Rzecz charakterystyczna. Produkuje się ciągle dużo biograficznych fil-
mów o wielkich uczonych i wielkich artystach. Zadaniem ambitniej-
szych reżyserów jest wiarygodne przedstawienie procesu twórczego, 
który w rezultacie prowadził do ważnych odkryć naukowych czy po-
wstawania najsłynniejszych dzieł sztuki. Można z jakim takim sukce-
sem ukazać pracę niektórych uczonych: laboratoria, przeróżne przy-
rządy, mechanizmy wprowadzone w ruch są zdolne przez pewien czas 
utrzymać uwagę widzów. Ponadto bardzo dramatyczne bywają chwi-
le niepewności, czy powtarzany po raz tysiączny eksperyment, z drob-
ną tylko modyfikacją, przyniesie wreszcie spodziewany wynik. Wido-
wiskowe potrafią być filmy o malarzach – można odtworzyć wszystkie 
fazy powstawania obrazu od początkowej kreski do ostatniego dotknię-
cia pędzla. Filmy o kompozytorach wypełnia muzyka – od pierwszych 
taktów, które twórca słyszy w sobie, aż do dojrzałej formy dzieła rozpi-
sanego na instrumenty. Wszystko to jest w dalszym ciągu naiwne i nic 
nie mówi o tym dziwnym stanie ducha, zwanym popularnie natchnie-
niem, ale przynajmniej jest co oglądać i jest czego słuchać. Najgorzej 
z poetami. Ich praca jest beznadziejnie niefotogeniczna. Człowiek sie-
dzi przy stole albo leży na kanapie, wpatruje się nieruchomym wzro-
kiem w ścianę albo w sufit, od czasu do czasu napisze siedem wersów, 

161 G. Debord, Społeczeństwo spektaklu. Rozważania o społeczeństwie spektaklu, 
przeł. M. Kwaterko, Warszawa 2006, s. 15.
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z czego jeden po kwadransie skreśli, i znów upływa godzina, w której 
nic się nie dzieje... Jaki widz wytrzymałby oglądanie czegoś takiego?162

 
Po drugie, ze słów Deborda wynika teza, że późny kapitalizm (spek-
takl) nie tylko nie sprzeniewierza się projektowi filozoficznemu 
Zachodu, ale stanowi jego logiczne przedłużenie. Dobrze pokazu-
je to również czytanie Nietzscheańskiej woli mocy zaproponowane 
przez Heideggera. „Wola mocy jest istotą samej mocy. Polega ona 
na wzmaganiu się mocy w stojące do jej dyspozycji spotęgowanie 
jej samej”163. Tak więc (1) wola mocy to zawarte w samej mocy dą-
żenie do jej ciągłego i dającego się z łatwością „wyzwalać” wzrostu. 
Do tego dochodzi koncepcja wiecznego powrotu, której, jak twier-
dzi Heidegger, „sam Nietzsche nie zdołał nigdy przemyśleć” w kon-
tekście „istotowej j e d n o ś c i  tej myśli z wolą mocy”164. Tymczasem 
myśl wiecznego powrotu to zdaniem Heideggera po prostu dziejo-
wo-metafizyczny aspekt pojęcia woli mocy. Innymi słowy (2), wiecz-
ny powrót to nazwa historycznego procesu, w którym wola mocy re-
alizuje zawarte w niej samej dążenie do niczym nieograniczonego 
wzrostu. Do tej układanki dodajmy jeszcze nadczłowieka, jako an-
tropologiczny nośnik woli mocy i historycznej procedury wieczne-
go powrotu. Zatem: (3) nadczłowiek stanowi jednostkę zdolną do 
praktycznej realizacji historycznego procesu, w którym wola mocy 
realizuje zawarte w niej samej dążenie do niczym nieograniczonego 
wzrostu. Czy wszystko to (wola mocy, wieczny powrót, nadczłowiek) 
nie przypomina do złudzenia znanej skądinąd triady: kapitał, kapi-
talizm, kapitalista? W połączeniu z analizą samego Heideggera (wola 
mocy nie jako przezwyciężenie, ale zwieńczenie i ukoronowanie tra-
dycji zachodniej metafizyki) daje nam to dokładnie te same wnio-
ski, do których wyciągnięcia skłania sentencja Deborda. Zachodnia 
metafizyka spełnia się w postaci struktur późnego („spektakularne-
go”) kapitalizmu.

162 http://nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1996/szymborska-lec-
ture-p.html – 28.02.2010

163 M. Heidegger, Wieczny powrót tego samego i wola mocy, przeł. W. Rymkiewicz, 
w: idem, Nietzsche, t. 2, przeł. zespół tłumaczy, Warszawa 1999, s. 8.

164 Ibidem.
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Gdy więc Heidegger pisze, że machinacja, czyli sposób życia wła-
ściwy naszym czasom, oznacza „panowanie robienia i tego, co zro-
bione”165, w którym „przestaje być z zasady uznawana jakakolwiek 
skrytość”, a dokładniej, że „skrywanie się jako takie w żaden sposób 
nie jest dopuszczane jako moc określająca”166, opisuje on po prostu 
z rzadko spotykaną wnikliwością głęboką, ontologiczną strukturę 
kapitalistycznej rzeczywistości. W takim środowisku spektakl an-
tykapitalizmu trafia oczywiście na podatny grunt, ma szansę zostać 
dostrzeżony. Z drugiej strony nie sprzeciwia się on w niczym podsta-
wowym prawom reprodukcji krytykowanego przez siebie porządku, 
dodając do jego złej nieskończoności jeszcze jeden pasujący element. 
Styl pism Žižka można bowiem określić – parafrazując jego częste 
odwołania do kobiecej logiki non-All (pas-tout) z Lacanowskiej psy-
choanalizy – jako All-out, wszystko na zewnątrz, bez asekuracji, na 
jedną szalę, gdzie żaden intelektualny impuls nie pozostaje zawie-
szony czy choćby wytłumiony. Co nie znaczy, że mamy tu do czynie-
nia z radykalną „manierą” czy intelektualna pozą. Žižek zbyt często 
wraca do tych samych wątków, zbyt natarczywie walczy o przeforso-
wanie pewnych myśli, aby można było mu coś podobnego zarzucić. 
Znakomicie pisze o tym Eagleton w Trouble with Strangers:

W rzeczy samej, tak jak o samym Realnym mówi się, że powraca za-
wsze na swoje miejsce, tak też dzieje się z nim w obszernych pismach 
Žižka, które przy całej ich krzykliwej, lekko maniakalnej wszechstron-
ności powracają raz po raz w autoparodystyczny, kompulsywnie po-
wtarzalny sposób do tego wymykającego się tworu, okrążając bez koń-
ca puste miejsce, któremu chcą bez powodzenia użyczyć języka. Książki 
Žižka, jak we Freudowskiej koncepcji niesamowitego, są zarazem zna-
jome i nieznajome, oszałamiająco innowacyjne, lecz déjà lu, roją się od 
nowych błyskotliwych refleksji, a zarazem przetwarzają w nieskończo-
ność własne wątki167.
 

165 M. Heidegger, Przyczynki do filozofii, przeł. B. Baran i J. Mizera, Kraków 1996,  
s. 127.

166 Ibidem, s. 120.
167 T. Eagleton, Trouble with Srangers, s. 139.
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Kapitalizm nie tylko jednak nie stroni od tego rodzaju prywat-
nych kompulsji, ale się nimi żywi. Gdyby urynkowieniu uległy w ka-
pitalizmie wyłącznie nasze potrzeby, coś zewnętrznego i powiąza-
nego z rdzeniem naszej osobowości w luźny i niekonieczny sposób, 
sprawa krytyki kapitalizmu z pewnością obeszłaby się bez tych apo-
kaliptycznych tonów, które często przybiera. Tyle że urynkowienie 
przytrafiło się również naszymi popędom, a więc energii znacznie 
głębszej, którą trudno odróżnić od samego instynktu życia. Dobrze 
widać to na przykładzie niesłusznie chyba lekceważonej koncepcji 
Francisa Fukuyamy. Przypomnijmy: liberalna kapitalistyczna de-
mokracja stanowi zdaniem amerykańskiego filozofa koniec historii, 
ponieważ jej porządek społeczno-polityczny odpowiada strukturze 
popędowej człowieka. W szczególności kapitalizm zaspokaja dwie 
wyróżnione przez Fukuyamę składowe thymos, pragnienia uzna-
nia: (1) megalothymia, czyli pragnienie, aby być uznanym za lepsze-
go od innych, oraz (2) izothymia, czyli pragnienie, aby być z innymi 
na równi168. Fukuyama wskazuje szereg filozoficznych „prototypów” 
wyróżnionych przez siebie popędów. Zwłaszcza megalothymia cie-
szyła się wzięciem u dawnych filozofów. U Augustyna pojawia się 
zatem dążenie do chwały, u Machiavellego jej pragnienie, u Hobbesa 
próżność, u Locke’a potrzeba samopotwierdzenia, u Rousseau amo-
ur-propre, u Hegla walka o uznanie, u Nietzschego wola mocy169. 
Do czego można z powodzeniem dodać wolę, opisywaną przez 
Eagletona, oraz całą sferę Realnego, popędu śmierci, na której kon-
centruje się w swojej twórczości Žižek. Z ważnym zastrzeżeniem: 
w obu tych przypadkach, co zdecydowanie bliższe prawdy o realnie 
istniejącym kapitalizmie, thymos wspierane jest czy wręcz podtrzy-
mywane „od środka” przez to, co Platon (od którego pochodzi ter-
minologia Fukuyamy) nazwałby raczej epithymia, czyli duszą pożą-
dliwą. Widzieliśmy już, że wartości dodatkowej, tak jak jouissance, 
rozkoszy, nie można chcieć w rozsądnych granicach, a moc nie ist-
nieje w kapitalizmie bez przemocy. Fukuyama miał więc dobrą intu-

168 Zob. F. Fukuyama, Koniec historii, przeł. T. Bieroń, M. Wichrowski, Poznań 
1996, s. 263.

169 Ibidem, s. 265–276.
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icję, nie dostrzegł on jednak oddziaływania w liberalnej demokracji 
nocnego prawa superego, co sprawiło, że źle umiejscowił on popę-
dowe źródła jej witalności.

Powiedzmy to jeszcze inaczej. Gdy dziecku uda się zrobić za-
bawną i ciekawą rzecz, rodzice z pewnością je za to pochwalą. Gdy 
dziecko próbuje powtarzać nagrodzoną czynność po raz dziesiąty, 
rodzice z pewnością dadzą mu do zrozumienia, że jego zachowa-
nie było zabawne i ciekawe tydzień temu, a teraz jest już najwyższa 
pora, aby wymyśliło coś nowego. Czy postępują tak dlatego, że kieru-
ją się kapitalistyczną logiką samorozwoju i akumulacji dla akumula-
cji? Oczywiście nie. Wynalazczość, ciekawość, upodobanie do spon-
tanicznej twórczości stanowią zwyczajne elementy natury ludzkiej. 
Co nie zmienia faktu, że w kapitalizmie wszystkie te cechy ulegają 
przerostowi, nachalnej hipertrofii, prowokując człowieka do zacho-
wań o wiele bardziej dosadnych niż te, do których byłby skłonny bez 
zewnętrznej zachęty czy choćby przyzwolenia. Dlatego krytyka ka-
pitalizmu musi oznaczać próbę wytyczenia granicy między thymos 
a epithymia, a dokładniej uwrażliwienia naszego thymos na grożące 
mu przez cały czas ze strony epithymia zagrożenie. Wyzwanie to jest 
radykalne, ponieważ wiąże się z podaniem w wątpliwość zakorze-
nionego w nas przekonania o prymacie działania nad myślą czy też, 
jak chce Debord, właściwego zachodniej filozofii ujmowania dzia-
łania wyłącznie w kategoriach widzenia. Działaniu, nawet płynące-
mu z najszlachetniejszych pobudek, w kapitalizmie grozi ciągle po-
padnięcie w/przechwycenie przez spektakl. Nie ma tu w tym żadnej 
tajemnicy: każdy człowiek, a już zwłaszcza taki, który mocno w coś 
wierzy, chce być słyszany. „Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej 
garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz stawia na świeczniku, aby 
widzieli światło ci, którzy wchodzą”170. Czyniąc się widzialnym, do-
starcza on jednak systemowi energii, być może tym większej, im au-
tentyczniejsza jest wiara, która mobilizuje go do zabrania głosu.

Czy to przypadek, że śmierć za sprawę, śmierć męczennika 
lub zamachowca-samobójcy, jest zawsze gotowym materiałem na 
news (pomijając nawet kwestię rozróżnienia między prawdziwym 

170 Łk 8,16.
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męczeństwem a samobójczą śmiercią za sprawę, w której nienaru-
szony zostaje element osobistej motywacji, jak to się dzieje w przy-
padku wielu samobójczych zamachów)? Wszystkie te skrajne gesty 
dają się bez trudu wciągnąć w scenariusz spektaklu. Wydaje się, że 
w warunkach tego, co można nazwać hiperthymia, krzykliwej nie-
woli nakazu „Bądź sobą!”, cechującego współczesny kapitalizm, psy-
chologicznie trudniejsze od męczeństwa jest żyć godnie, a potem 
umrzeć w zapomnieniu, nigdy nie zdradziwszy. To dlatego „czyn” 
Abrahama należy oglądać również, a być może zwłaszcza, od jego 
niewidzialnej strony. Obok gwałtowności i radykalizmu do jego isto-
ty należało bowiem wahanie, kruchość i pęknięcie, które pozwoliły 
Abrahamowi usłyszeć głos anioła w chwili, gdy wziął już do ręki nóż, 
aby zabić swojego syna: „[…] zewnętrzne dzieło, w swoim zakresie 
i w swej wielkości, w swej długości i w swej szerokości w niczym nie 
pomnaża dobroci dzieła wewnętrznego; ma ono swoją dobroć w sa-
mym sobie. Dlatego zewnętrzne dzieło nigdy nie może być małe, jeśli 
wewnętrzne jest wielkie”171 – pisze Mistrz Eckhart. Gdyby Abraham 
faktycznie złożył w ofierze Izaaka, w pewnym sensie byłoby to więc 
niewybaczalne dopowiedzenie. Coś, co z człowieka wiary, jakim był 
Abraham, uczyniłoby fundamentalistę przekonanego o tym, że zna 
(a nie tylko przeczuwa, odczytuje, nigdy nią w pełni nie dysponując) 
wolę Boga. Być może tego rodzaju czyny bywają potrzebne. Na rów-
ni z nimi trzeba jednak stawiać chwile, gdy coś decydującego wy-
darza się w naszym życiu – spełnia – nigdy nie dochodząc do skut-
ku (zawodzi tu chyba sam język, „przyzwyczajony”, aby w działaniu 
w i d z i e ć zmieniającą kształt lub położenie materię). Tak jak w jed-
nej z ostatnich scen wspaniałej Uczty Babbette Gabriela Axela, gdy 
stojący w sieni kapitan wyznaje jednej z córek pastora, o której rękę 
starał się bezskutecznie wiele lat wcześniej, że tego wieczoru zrozu-
miał (to kontrapunkt dla słów, które wypowiedział w tym samym 
miejscu i w tych samych okolicznościach podczas swej pierwszej wi-
zyty: „Dziś przekonałem się, że są w życiu rzeczy niemożliwe”), że 
w życiu wszystko jest możliwe, a to, co nie mogło mieć miejsca, nie-
kiedy mimo wszystko się wydarza, w sposób jak najbardziej żywy 

171 M. Eckhart, Kazania i traktaty, s. 114.



411SL AVOJ ŽIŽEK:  SOL A FIDE!

i rzeczywisty, przeświecając spod nagle pozbawionych znaczenia 
materialnych ograniczeń naszej egzystencji. Podobnie w końcowej 
scenie znakomitej Inwazji barbarzyńców Denysa Arcanda opiekują-
ca się wcześniej umierającym ojcem Claude’a, narkomanka Nathalie 
całuje go namiętnie w usta, jednocześnie, w tym samym nieoczeki-
wanym geście, popychając Claude’a w kierunku drzwi, aby zapobiec 
ewentualnej, utrzymanej w hollywoodzkim stylu kontynuacji tej 
sceny: dwoje ludzi odnajdujących się na przekór światu, on jedzie na 
lotnisko, ale zamiast, jak w Inwazji Barbarzyńców, wsiąść obok żony 
do samolotu, w ostatniej chwili zawraca, biegnie, odwołuje wszyst-
kie dotychczasowe zobowiązania itd. W scenie Arcanada (niemal) 
nic się nie wydarza, a jednak nie mogłoby wydarzyć się więcej, gest 
Nathalie wart jest stu innych filmów o miłości razem wziętych.

Co ciekawe, Žižek, podobnie jak Badiou, często krąży wokół 
podobnych chwil skradzionej światu niewidzialności. „Nie chodzi 
wcale o ucieczkę przed światem – pisze francuski filozof – trzeba 
w nim żyć. Ale nie można pozwolić mu się formować, nie można 
zgodzić się na konformizm. To podmiot zgodnie z nakazem wiary, 
powinien zostać przemieniony, a nie świat. Kluczem zaś do tej prze-
miany, tej »od-nowy«, jest myślenie”172. Po czym cytuje Nietzschego: 
„Największe wydarzenia – to nie nasze najgłośniejsze, lecz nasze 
najcichsze godziny. Nie wokół wynalazców nowej wrzawy – wokół 
twórców nowych wartości obraca się świat ten; obraca się niesłyszal-
nie”173. Także Žižkowi zdarzają się zupełnie ciche, jakby niepasujące 
do reszty jego pisarstwa momenty, które na ogół zapowiada w odpo-
wiednio dystansujący się do sprawy sposób: 

Odpowiadając dziecku pytającemu, jak wygląda twarz Boga, pewien 
ksiądz sentymentalnie stwierdził, że zawsze, gdy spotyka ono ludzką 

172 A. Badiou, Święty Paweł, s. 116.
173 Cyt. za: ibidem. Zob. również: F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra, przeł. W. Be-

rent, Poznań 2000, s. 118. Jak pogodzić jednak te stwierdzenia z fragmentem Le 
siècle, w którym Badiou opowiada o maju 1968 roku jako chwili swojej politycz-
nej inicjacji, która „zakończyła” jego spokojne życie, toczące się wcześniej „bez 
żadnej innej wizji zbawienia niż ta, której dostarcza pisanie książek” (A. Badiou, 
The Century, s. 125)?
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twarz, z której promienieje życzliwość i dobro, to na mgnienie oka 
ukazuje się mu Jego twarz. Prawda tego sentymentalnego banału tkwi 
w tym174], że to, co Ponadzmysłowe (Boska twarz) jest dostrzegalne 
jako momentalne, przelotne zjawisko, „grymas” pewnej ziemskiej twa-
rzy. To właśnie w tym sensie („zjawisko”, które jakby przemienia cząst-
kę rzeczywistości w coś, co na krótki moment promienieje ponadzmy-
słową Wiecznością) człowiek jest podobny Bogu175. 

Koniec końców okazuje się nawet, że tytułowy Kruchy absolut Žižka 
to właśnie te chwile, w których dobroć prześwieca przez istnie-
jącą „w twardy, nieruchomy, głupi sposób” rzeczywistość: „Czym  
j e s t bowiem absolut? Czymś, co objawia się w ulotnych doświad-
czeniach – powiedzmy w miłym uśmiechu pięknej kobiety lub na-
wet [sic!] w ciepłym, opiekuńczym uśmiechu osoby, która skąd-
inąd może wydawać się brzydka i szorstka: w takich cudownych, ale 
s k r a j n i e  k r u c h y c h [niemal niewidzialnych – B. K.] momen-
tach przez naszą rzeczywistość prześwieca inny wymiar. Jako taki 
absolut szybko niszczeje, za szybko prześlizguje się nam przez palce 
i trzeba się z nim obchodzić delikatnie, jak z motylem”176.

Ostatecznie być może istnieje jednak sposób, aby obronić niewi-
dzialność, nie rezygnując z rozpoznawalnych dla „świata” argumen-
tów. Tu znów warto przeczytać Žižka against the grain, nie pomija-
jąc niewygodnych dla niego wniosków. W pewnym momencie pisze 
on pod wpływem Chestertona: „[…] powinniśmy porzucić błędną 
koncepcję, iż powtórzenie oznacza śmierć, automatyczny mecha-
niczny ruch, podczas gdy życie oznacza różnorodność, zaskakujący 

174 A jednak o to właśnie chodzi! Czy nie wynika stąd, że to właśnie t e n  język – 
słabości, współczucia, ciszy, kruchości, zwyczajności – został nam skradziony 
o wiele bardziej niż pełen mocy, „rewolucyjny dyskurs” politycznego przełomu? 
Žižek może wydawać książki pod tytułami takimi jak Przemoc czy Potworność 
Chrystusa, pisać przedmowy i posłowia do pism Robespierre’a, Mao czy Leni-
na, obok wejścia do swojego słoweńskiego mieszkania epatować gości portre-
tem Stalina, ale gdy musi powiedzieć o czymś, z czym koniec końców się zga-
dza, ale co pozbawione jest tej twardej stanowczości, którą tak lubi współczesny 
system, asekuruje się przy pomocy „sentymentalnego banału” lub tym podob-
nych zwrotów.

175 S. Žižek, Kruchy absolut, s. 111. 
176 Ibidem, s. 135–136.
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obrót”177. Sam Chesterton ilustruje tę myśl następującym przykła-
dem: „Słońce wstaje każdego ranka, ze mną natomiast bywa różnie. 
Zmienność mojego trybu życia nie wynika jednak z nadmiaru ak-
tywności, ale z jej braku”178. Czyli wszystko jasne: powtórzenie, a nie 
zmiana, jest cudem, najwyższym wykwitem siły i mocy. Žižek ko-
mentuje: „Właśnie to Hegel nazywa dialektyczną zgodnością prze-
ciwieństw: monotonia jest skrajną idiosynkrazją; powtórzenie wy-
maga najwyższego twórczego wysiłku”179. Także religijna ortodoksja 
jest dla Chestertona formą powtórzenia, a zarazem najbardziej ro-
mantyczną przygodą, jaką można sobie wyobrazić – dokładnie na 
przekór jej potocznym skojarzeniom z przeciętniactwem, brakiem 
napięcia, nudą, łatwym bezpieczeństwem (Žižek od razu zresztą 
podchwytuje tę myśl, aby wziąć w obronę Lenina: bo o ileż łatwiej 
jest nam teraz twierdzić, że potrzebny jest nowy paradygmat i nowa 
lewica…)180. Być może da się również odnaleźć odpowiednik tak ro-
zumianego powtórzenia w filozofii. Istnieją bowiem myśli, o których 
można powiedzieć z całkowitą pewnością, że są ciekawym pomy-
słem. Łatwo je poznać, ponieważ przy ich przekazywaniu na ogół 
podejmuje się starania, aby uzyskać efekt zaskoczenia lub nowości. 
W inne myśli z kolei (i być może tylko te można nazwać w ogóle my-
śleniem) powtórzenie jest już niejako wpisane. Nie urzekają one i nie 
wywołują wstrząsu, jak to często dzieje się w przypadku myśli-po-
mysłów. Trzeba je czytać wolniej, ponieważ ich ciężar i jakość ujaw-
nia się dopiero w powtórzeniu. Co więcej, często dopiero wówczas 
można je w ogóle zrozumieć.

Tym sposobem powstaje jednak problem wpisanej w powtórze-
nie czasowej luki. Co może skłonić mnie do przyjęcia myśli, któ-
ra póki co, w pierwszej chwili, nie budzi we mnie żywego odzewu? 
Jak podjąć wysiłek, jeśli jego obserwowalne efekty nie mają szans 
na choćby najmniejszy poklask? Weźmy przykład małżeństwa, trak-
towanego przez Žižka (przynajmniej w teorii) z dużą rewerencją:  

177 S. Žižek, Kukła i karzeł, s. 66.
178 G. K. Chesterton, Ortodoksja, romanca o wierze, przeł. M. Sobolewska, Warsza-

wa–Ząbki 2004, s. 101.
179 S. Žižek, Kukła i karzeł, s. 66.
180 Zob. ibidem, s. 59.
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„[…] co jeśli w naszym postmodernistycznym świecie nakazanej 
transgresji, w którym zobowiązania małżeńskie postrzegane są jako 
śmiesznie przestarzałe, właśnie ci, którzy się ich trzymają, są praw-
dziwie wywrotowi?”181. To z pewnością możliwe, choć trzeba od razu 
dodać, że praktyczno-moralny problem z małżeństwem na ogół nie 
polega na tym, że zobowiązania małżeńskie traktuje się od począt-
ku jako „przestarzałe”. Wynika on raczej z kryzysu wiary, rozumia-
nej jako wierność: szczególna i podobna do rozumu władza, której 
rozstrzygnięcia, w przeciwieństwie do rozumu, posiadają moc obo-
wiązywania w czasie. Wiara pozwala uporządkować to, co rozumo-
wi wymyka się ze względu na swą długotrwałość. „Nigdy nie wierzy-
łem, że pieniądze dają szczęście, ale w pewnym momencie również 
się o tym przekonałem; zawsze wierzyłem, że pozostając u boku mo-
jej żony, zrobię rzecz właściwą, ale któregoś dnia również to zrozu-
miałem” itd. Słowem: wiara pozwala mi wiedzieć to, czego (jeszcze) 
nie rozumiem; dzięki niej można w powtórzeniu dojrzeć tę żywą nie-
widzialność, która dla rozumu jest co najwyżej brakiem widocznych 
skutków. Lub jeszcze inaczej: często jest tak, że ja już wiem („Nie 
warto!”), ale niestety nie wie o tym jeszcze moje ciało. Wiara wypeł-
nia właśnie tę lukę, cielesny impas w obrębie samej myśli.

„Szczęście jest pragnieniem powtarzalności” – zauważa w Nie-
znośnej lekkości bytu Milan Kundera. Kłopot w tym, że robi to 
w chwili, gdy jego bohater przygląda się swojemu psu. Powtórzenie 
skazuje bowiem na śmieszność, z zewnątrz przypomina lekkie umy-
słowe ograniczenie. Można o tym pomyśleć jeszcze inaczej. Czy 
w naszym, jak chce Heidegger, zarażonym obsesją „robienia i tego, 
co zrobione” świecie cokolwiek ma jeszcze szansę, aby być uznane 
za słuszne bezwarunkowo, do końca, co znaczy również: bez pró-
bowania? Współczesna wrażliwość podpowiada raczej rzecz na-
stępującą: „Jeśli możesz, a nie grożą ci z tego tytułu poważniejsze 
konsekwencje, po prostu musisz! Grzechem byłoby nie spróbować”. 
Dlatego tak wątpliwym wzorem moralnym są ci, którzy spróbowali 
i wracają, mówiąc: „Nie idźcie, nie warto, rzucam to wszystko, aby 
móc wreszcie poświęcić czas rodzinie. Oczywiście pieniądze, które 

181 Ibidem, s. 61.
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zarobiłem, przeznaczam na cele charytatywne”. Takich ludzi należy 
być może cenić, ale z pewnością nie są oni „rycerzami wiary”, którzy 
„zewnętrznie mają w sobie coś uderzająco podobnego do tego, czym 
głęboko i nieskończenie pogardzają rezygnacja i wiara – do pospo-
litości”. Wiara pozwala nam bowiem zrezygnować, nigdy nie pró-
bując. Będąc w Białymstoku, nigdy nie robić kariery w Warszawie, 
będąc w Warszawie, nigdy nie robić kariery w Londynie, będąc 
w Londynie, nigdy nie robić kariery w Nowym Jorku itd. – unika-
jąc zarazem pełnych fałszywej skromności powrotów do domu, przy 
okazji których uświadamia się wszystkich wokół, że liczą się tylko 
spacery, leżenie na łóżku i pisanie wierszy, a nie te wszystkie firmy 
i miejsca, w których udało się nam osiągnąć spektakularny sukces.

Lévinas zapisał kiedyś wspaniałą myśl: „Umrzeć dla Niewi-
dzialnego – oto metafizyka”182. Wyrażona tu intuicja dotycząca isto-
ty metafizyki wydaje się trafna, pod warunkiem że pamięta się, aby 
zdanie francuskiego filozofa traktować jako całość. Zachodniej me-
tafizyce nie chodzi bowiem wyłącznie o to, co niewidzialne. Spełnia się 
ona z chwilą ś m i e r c i  d l a niewidzialnego. Jej logos potrzebu-
je materialnego dopełnienia. Realizuje się on w postaci gwałtowne-
go aktu, który w próbie ostatecznego potwierdzenia niewidzialności 
w istocie ją podważa. Czy ktoś, kto umiera z imieniem niewidzial-
nego na ustach, nie przekreśla wszak przypadkiem samej istoty (ci-
chego obowiązywania) niewidzialności? Nie składa dowodu jej im-
potencji? Własnego niedowiarstwa? I czy z tego punktu widzenia 
nie staje się również jaśniejszy fakt, że projekt zachodniej metafi-
zyki spełnia się historycznie w postaci struktur kapitalistycznej hi-
perrzeczywistości? Ponowoczesny świat nie zadowala się przecież 
żadnym przeczuciem, nie potrafi wytrwać przy jakiejkolwiek ciszy. 
Przeciwnie: w obscenicznej ekstazie, która jest jego stanem normal-
nym, gotów jest on co sekundę umierać za sprawę i uobecniać każdy 
dostępny skrawek niewidzialności i mocy. O ile więc śmierć dla nie-
widzialnego to ostateczne wcielenie zachodniego logosu, powinno 
od razu się dodawać: „Owszem, zarazem jednak późny kapitalizm, 

182 E. Lévinas, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, przeł. M. Kowalska, 
Warszawa 2002, s. 20.
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ponowoczesność i spektakl”. W tej sytuacji, być może naszym celem 
powinno stać się raczej „niewidzialne qua niewidzialne”, „dla nikogo 
i po nic”, „z niczego na nieistniejące zapotrzebowanie”? Wprawdzie 
umrzeć dla niewidzialnego to metafizyka, ale umrzeć dla niewidzial-
nego, samemu pozostając niezauważonym – oto prawdziwa miłość, 
wiara, rewolucja i zbawienie.



Zakończenie: utopia niemożliwa

Chcąc uniknąć typowej wyliczanki: „Autor A sądzi, że nie istnie-
je możliwość, którą autor B pod pewnymi warunkami dopuszcza, 
co prowadzi nas do konkluzji, której z całą mocą przeciwstawia się 
autor C itd.”, spróbuję historię postmodernizmu i ponowoczesności 
przedstawić na koniec przy pomocy jeszcze jednej i wyrażonej przy 
pomocy możliwie ogólnych pojęć narracji. Periodyzacja ta prowa-
dzi do ponowoczesności ścieżką odmienną od tej, którą podąża któ-
rykolwiek z opisywanych w niniejszej książce autorów. Poszczególne 
wątki ich rozważań łączą się jednak za jej sprawą w coś na kształt 
nieostrej i programowo otwartej na przyszłe uzupełnienia syntezy.

Czym jest zatem postmodernizm?
Przed nadejściem realizmu, pisze Jameson w jednym ze swo-

ich wczesnych tekstów, obraz świata był wyraźnie „przekodowany”. 
Przedmioty tonęły w magiczno-mitologicznej mgiełce, która na-
rzucała przedstawieniom rzeczywistości „arbitralne” reguły. Tak na 
przykład malarstwo średniowieczne nie potrafiło jeszcze wynaleźć 
„obiektywnych” zasad linearnej perspektywy1. Wszystko to skoń-
czyło się wraz z realizmem. Kontury europejskiego świata, zgod-
nie z tym, co pisał Marks w Manifeście komunistycznym, zostały od-
chudzone o poblask religijnej aureoli. Jeśli wyzysk, to wyzysk, a nie 

1 Czy patrząc na świat przedstawiony zgodnie z regułami linearnej perspektywy, 
widzimy go jednak takim, jakim jest obiektywnie? Oczywiście nie! Na zdjęciach 
biegnące w dal tory zbliżają się do siebie, aby w końcu się ze sobą połączyć – czy 
tak jest naprawdę? Linearna perspektywa nie dostarczyła nam wcale obiektyw-
nego „światooglądu”. Uczyniła ona tylko „obiektywnym” punkt widzenia po-
jedynczego człowieka. W dalszym ciągu wszyscy musimy jednak wiedzieć, że 
tory z fotografii w rzeczywistości się nie spotkają. Pozornie przezroczysty styl li-
nearnej perspektywy musi być zatem uzupełniony przez odpowiednią interpre-
tację. Każde przedstawienie odsyła nas do czegoś innego, do wiedzy, światopo-
glądu bądź dominującej ideologii naszej epoki.
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czyjeś święte prawa i obowiązki. Jeśli nieudacznik i degenerat, to nie-
udacznik i degenerat, a nie panujący z Bożego nadania arystokrata. 
Sztuka zaczęła opisywać świat, nie uciekając się do gry zasłon i alu-
zji. Formy myślenia zostały „rozkodowane”; Courbet, jak wiadomo, 
wyobraził sobie początek świata w zdumiewająco dosłowny sposób. 
Słowem: w drugiej połowie dziewiętnastego wieku ogląd rzeczywi-
stości stał się trzeźwy i realistyczny, co Max Weber wyraził w meta-
forze dokonanego przez nowoczesność odczarowania świata. Tylko 
dlaczego ten odczarowany, z niemieckiego entzauberte, przez kapi-
talizm świat – Weber utożsamiał wszak kapitalizm z nowoczesno-
ścią – nagle, gdy chce się go na początku dwudziestego wieku opisać, 
przekształca się „w oczach” ówczesnych twórców w Zauberberg, cza-
rodziejską górę? Wreszcie, na ostatnim póki co szczeblu tej ewolucji, 
jak to się dzieje, że opisując przy pomocy dosyć siermiężnej socjo-
logicznej narracji społeczeństwo u progu dwudziestego pierwszego 
wieku, George Ritzer, nie budząc większych kontrowersji, sięgnął po 
tytuł Enchanting the Disenchanted World, który na język polski prze-
tłumaczono jako Magiczny świat konsumpcji, a co dosłownie należa-
łoby przełożyć jako, proszę o wyrozumiałość, Zaczarowywanie od-
czarowanego świata?

Sądzę, że najbliżsi wyjaśnienia tych pozornych paradoksów są 
przedstawiciele Szkoły Frankfurckiej, twierdzący, że w pogoni za 
kontrolą nad światem natury – projekt, który w historii najnowszej 
znamy pod nazwą kapitalizmu – człowiek dokonał czy też raczej mu-
siał dokonać w końcu sztuki niebywałej, słusznie porównywaną nie-
kiedy z dokonaniami magii2. W retorcie kapitalistycznego zakładu 
pracy wyprodukował on mianowicie drugą naturę, drugą nieskoń-
czoność3. Z jej pomocą udało mu się wprawdzie okiełznać tę pierw-

2 Zob. T. Adorno, M. Horkheimer, Dialektyka oświecenia, przeł. M. Łukasiewicz, 
Warszawa 1994. „Tak więc cywilizacja ostatecznie powraca do okrutnej natury”, 
gdy „nieświadomy kolos rzeczywistości, bezpodmiotowy kapitalizm, dokonuje 
zniszczenia na ślepo” (ibidem, s. 131). Wnioski? Skoro imperatyw opanowania 
natury staje się dla człowieka przyczyną niewoli, należy wyzbyć się podobnych 
ambicji. Wątek pojednania z naturą, jako ideału przyszłego socjalizmu, został 
najlepiej rozwinięty w pracach Marcusego.

3 „Amerykańska obsesja, że zgasną światła. Światła pali się więc w domach całą 
noc. Pozostawia się je włączone w pustych wieżowcach i biurach […]. Nie 
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szą, związaną z wegetacją i rozwojem organicznym, ale na rewer-
sie tego procesu niemal natychmiast pojawiła się niewola nowego 
typu, „barbarzyństwo, będące odwrotną stroną kultury”4. Dokładnie 
to samo, co stanowi warunek zwycięstwa człowieka nad naturą, jest 
zarazem przyczyną jego upadku. Oczywiście nie chodzi tu tylko 
o wytwarzane w celu ujarzmienia natury narzędzia lub zapewniają-
ce możliwość bezmyślnej rozrywki przedmioty, ale przede wszyst-
kim o kształt więzi społecznej, kapitalistyczne stosunki produkcji, 
bez których niemożliwe byłoby uzyskanie potrzebnej do opanowa-
nia „pierwszej” natury wydajności. Połowa dziewiętnastego wieku to 
w tym kontekście moment względnej równowagi, „bifurkacji”, i zbli-
żającego się nieuchronnie przesilenia. Natura była już wówczas czło-
wiekowi poddana, ale on sam nie zdążył jeszcze stanąć na drodze 
własnej emancypacji – co w dziedzinie kultury odpowiada stronią-
cej od środków znieczulających sztuce realizmu. Tym, który w nie-
zrównany sposób uchwycił prawdę tamtej epoki, był Marks. Z jednej 
strony układa on bowiem hymny na cześć kapitalizmu i mocy, któ-
re oddał do dyspozycji człowieka. Z drugiej, przeczuwa już nadejście 
nowego barbarzyństwa i ciemnogrodu – vide na wskroś religijna ka-
tegoria alienacji i wojna wytoczona przez Marksa rynkowym fety-
szom – którym próbuje zapobiec, dokonując wraz z komunistycz-
nym kolektywem skoku z ż y w i o ł u  kapitalistycznej produkcji do 
k r ó l e s t w a  socjalistycznej wolności5.

mówiąc już o telewizji, która nadaje przez dwadzieścia cztery godziny na dobę 
i często migocze halucynacyjnie w pustych pokojach domów i hoteli […]. Te-
lewizor grający w pustym pokoju jest zjawiskiem bardziej jeszcze nieodgad-
nionym niż mówiący do siebie mężczyzna lub marząca nad garnkami kobie-
ta. Można by powiedzieć, że w ten sposób przemawia do nas inna planeta, a to 
pozwala odkryć, czym naprawdę jest telewizja: wizualnym przekazem z inne-
go świata, nie adresowanym w gruncie rzeczy do nikogo złożonym z uwalnia-
nych beznamiętnie obrazków, obojętnym na zawarte w nich przesłanie (bez 
trudu można sobie wyobrazić telewizję nadającą swoje przekazy jeszcze długo 
po zniknięciu człowieka z powierzchni ziemi)” (J. Baudrillard, Ameryka, przeł.  
R. Lis, Warszawa 1998, s. 67).

4 T. Adorno, M. Horkheimer, Dialektyka oświecenia, s. 130.
5 Žižek: „[…] podstawowa lekcja płynąca z »krytyki ekonomii politycznej« roz-

winiętej przez dojrzałego Marksa w latach następujących po Manifeście polega 
na tym, że o w a  r e d u k c j a  w s z y s t k i c h  n i e b i a ń s k i c h  c h i m e r 
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W swym pełnym trzeźwego realizmu entuzjazmie – socjalizm 
będzie naukowy albo żaden – Marks najwyraźniej mocno jednak  
się przeliczył. Modernizm stanowi w tej opowieści moment kolejne-
go przesilenia, gdy na ludzi zaczyna spływać zrozumienie – stąd bie-
rze się estetyczny dylemat modernistycznych twórców – że świat staje 
się na powrót nieprzejrzysty i, w zawiniony przez nas samych spo-
sób, transcendentny. W tym sensie filozofem modernistycznym par 
excellence był Heidegger. Oto na naszych oczach, wieszczył z wyso-
kości swojej schwarzwaldzkiej chaty, dokonuje się zasłonięcie praw-
dy bycia, a wszystkiemu winna jest kalkulująca nauka pozostająca na 
usługach złej jak sam Holokaust technologii. Heidegger miał o tyle 
rację, że bycie nie tylko zostało przez kapitalizm zasłonięte, ale kolej-
na epoka ludzkich dziejów zasłoniła nawet to zasłonięcie, zapomnia-
ła o tym zapomnieniu lub, w słowach samego Heideggera, cechuje ją 
bieda braku biedy „jako najwyższa bieda”6. Moderniści rozpaczliwie 
poszukiwali sposobu, aby opisać wymykającą się ludzkiemu rozu-
mieniu całość. Postmoderniści, którzy przyszli po nich, działalność 
rozpoczęli od oświadczenia, że żadnej całości nie ma, nie było i ni-
gdy nie będzie. Świat został na powrót zaczarowany, zakodowany7. 
Co ciekawe, transcendencja naszych czasów okazała się możliwa bez 
wiary w zaświaty, nawet przez chwilę nie ucieka się ona do urąga-
jących oświeconej umysłowości środków8. Magiczna otoczka pono-

d o  b r u t a l n e j  r z e c z y w i s t o ś c i  e k o n o m i c z n e j  w y t w a r z a 
s w o j ą  w ł a s n ą  w i d m o w o ś ć” (S. Žižek, Kruchy absolut. Czyli dlacze-
go walczyć o chrześcijańskie dziedzictwo, przeł. M. Kropiwnicki, Warszawa 2009, 
s. 24).

6 M. Heidegger, Przyczynki do filozofii, przeł. B. Baran i J. Mizera, Kraków 1996,  
s. 122.

7 „Epokę »cywilizacji« zwykło się określać mianem o d -czarowania, które wy-
daje się raczej, a nawet wyłącznie iść w parze z zupełnym brakiem pytań. Jest 
jednak odwrotnie. Trzeba tylko wiedzieć, skąd pochodzi oczarowanie […]. 
Opętanie techniką i jej prześcigającymi się ciągle postępami jest tylko j e d n ą 
z oznak owego zaczarowania, w konsekwencji którego wszystko prze do kalku-
lacji, użytkowania, chowu, poręczności i regulacji” (ibidem, s. 121).

8 Zob. uwagi na temat stosunku religii do psychoanalizy w poprzednim 
rozdziale.
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woczesnego świata stanowi prosty efekt skali, specjalizacji i podzia-
łu zawodowych kompetencji9. 

Tak więc od zaczarowania, przez odczarowanie, moment prze-
silenia, po kolejną epokę cudów. Od „prehistorii” i sztuki przedno-
woczesnej, przez realizm i kapitalizm klasyczny, modernizm i kapi-
talizm monopolistyczny, po postmodernizm, czyli kulturową logikę 
późnego kapitalizmu. Tę chronologię warto jednak uzupełnić o do-
datkowy wątek. Otóż do pewnego momentu chrześcijańscy filozo-
fowie twierdzili, że w świecie działa wyłącznie Bóg, a najlepsze, co 
może zrobić człowiek, to usunąć się mu z drogi, „dostrajając” własną 
duszę tak, aby Bóg miał możliwość uczynić z ludzkiego ciała zbaw-
cze narzędzie. Dla średniowiecza stojący ponad i poza światem Bóg 
jest pierwszym poruszycielem i ostateczną przyczyną realnie istnie-
jących zjawisk. W podobny sposób rozumowali zresztą stoicy, sta-
wiając swoim naśladowcom za wzór zrozumienie natury i pojmując 
wolność jako uświadomioną konieczność.

9 Takie stanowisko, zauważmy, pozwala zarazem ocalić, niewątpliwie słusz-
ny, opis współczesności w kategoriach racjonalizacji-utowarowienia-refikacji. 
Świat jest obecnie zarówno na wskroś racjonalny, jak i całkowicie zaczarowa-
ny. Owszem, oficjalnie mówi się i powołuje wyłącznie na racjonalne, nauko-
we argumenty. Żadnej dziecinady i zabobonów. To, że nikt nie potrafi się obejść 
w codziennym życiu bez przedmiotów, których zasady działania nijak nie po-
trafi wyjaśnić, i nie zna najnowszych ustaleń nauki na temat podstawowych za-
sad rządzących fizycznym światem. K t o ś  j e  b o w i e m  z n a, k t o ś  w i e, 
jak te przedmioty skonstruować. Specyfika tej sytuacji polega więc na tym, że 
żyjemy w świecie na powrót zaczarowanym i obcym – z drugiej strony jed-
nak całkowicie odartym z tajemnicy. Tajemnica została zastąpiona przez nie-
dostatek mocy obliczeniowej. W rezultacie człowiek jest przekonany, że mógł-
by wiedzieć wszystko – jedyną barierą jest długość doby i pojemność danego 
człowiekowi przez naturę twardego dysku. Coraz mniej wiem i rozumiem, ale 
są przecież eksperci, którzy mogliby mi to wszystko wytłumaczyć. Granica, do 
której dochodzi rozum w toku swoich usiłowań nie stanowi więc granicy i ob-
rysu innego rodzaju przestrzeni. Za ścianą, wprawdzie niemożliwą do ruszenia 
siłami rozumu, znowu rozpościera się królestwo rozumu. Bariera między Tym-
samym a Tym-co-inne jest zatem ilościowa, a nie jakościowa – choć w dalszym 
ciągu istnieje. Wszystko to prowadzi również do wniosku, że rozum nie stanowi 
fundamentu współczesnego życia dlatego, że jest racjonalny, ale dlatego, że nie 
jest, że z perspektywy pojedynczego człowieka zdołał przekształcić się w mit.
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Z niebiańskich zaświatów pierwszy ściągnął transcendentne bó-
stwo Spinoza – nieprzypadkowo uznany przez Althussera za jedyne-
go filozoficznego poprzednika Marksa – umieszczając Boga in me-
dias res, jako substancję i causa immanens wszystkich rzeczy. Od 
Spinozy można w europejskiej kulturze datować podejrzenie, że Bóg 
działa nie tyle poprzez człowieka, ile w człowieku. Kopernikańskiej 
rewolucji w filozofii, choć z interesującej nas perspektywy stanowi 
ona po prostu kolejny etap na ścieżce wytyczonej przez amsterdam-
skiego szlifierza diamentów, dokonał Kant. Transcendencja staje się 
transcendentalizmem. W myśl Kantowskiej epistemologii świat two-
rzy sam człowiek, choć Bóg w dalszym ciągu rozstrzyga o kształcie 
form, określa zakres możliwości, z których korzystamy w swej świa-
totwórczej pracy. Człowiek, zgodnie z Kantowską definicją oświece-
nia, staje się zatem względnie zaawansowany w swej samodzielności, 
choć o dziewiętnastowiecznej uzurpacji pełni Bożej mocy nie mogło 
być oczywiście mowy. W czasach Kanta niebo nie przekształciło się 
jeszcze w międzynarodową przestrzeń powietrzną, nad miastami 
wciąż widać było nocą gwiazdy – krótko mówiąc, wciąż istniała na-
tura – i można było spodziewać się po niej spektakli wykraczających 
daleko poza to, co uznawano za kres ludzkich możliwości.

W czasach Kanta do podobnych wniosków co myśliciel z Kró-
lewca doszedł Adam Smith, choć brytyjskim zwyczajem wyraził je 
w języku bliższym konkretu. Co to znaczy, że ludzie tworzą własny 
świat? To proste. Mając na uwadze wyłącznie własny interes, produ-
kują oni szpilki i sprzedają bawełnę. W tych usiłowaniach, pozornie 
całkiem chaotycznych, nie są jednak osamotnieni. Przez cały czas 
czuwa nad nimi niewidzialna ręka, w której notabene tylko ktoś, kto 
nigdy nie czytał Smitha i całkiem ogłuchł na sprawy religii, mógł-
by nie dostrzec dziedzictwa, w trafnym sformułowaniu Nietzschego, 
„zakapturzonej teologii”10.

W dziewiętnastym wieku Bóg przechodzi kolejne metamorfozy, 
coraz bardziej roztapiając się w człowieku i immanencji. Hegel po-
wie: to chytry Rozum, Duch dziejów decyduje o tym, jakich potra-

10 F. Nietzsche, Pożyteczność i szkodliwość historii dla życia, w: idem, Niewczesne 
rozważania, przeł. L. Staff, Kraków 2004, s. 105.
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fimy dokonać wynalazków. Bóg jest historią, co dzieli już tylko krok 
od stwierdzenia, że historia jest Bogiem. To właśnie obwieści Marks, 
z hukiem wyważając drzwi uchylane nieśmiało przez poprzedni-
ków. Im Anfang war die Tat! To człowiek, własnymi rękami, pracu-
jąc i przetwarzając ziemię, kształtuje pod dyktando historii rzeczy-
wistość. Ręka Boga pozostaje w tym procesie niewidzialna, tu Marks 
zgadza się ze Smithem, jednak nie z uwagi na daleko posuniętą dys-
krecję Opatrzności, ale ponieważ ludzkich spraw nie zmieniła ona 
nigdy choćby o jotę. Chyba że gotowi jesteśmy przyznać, że Bóg ma 
wyjątkowo specyficzne poczucie humoru. Historyczną konieczno-
ścią – tym, co zwykło nazywać się Bogiem – jest dla Marksa suma 
globalna ludzkiej pracy, zbiorczy efekt podejmowanych przez nas 
aktywności gospodarczych. Z tej strony należy też upatrywać ratun-
ku. Wspólne działanie w ramach uwłaszczonego kolektywu wystar-
czy, aby Boski majestat znalazł się w zasięgu ludzkich możliwości.

Czy ta nadzieja dziś pozostaje żywa? W żadnym wypadku. Po 
Marksie był Nietzsche, słusznie uznany przez Habermasa za post-
modernistę avant la lettre, z jego radosną nowiną na temat śmier-
ci Boga, którą należy rozumieć jako ostateczną klęskę kontroli, mo-
ment utraty nadziei na znalezienie centrum kosmosu, opanowanie 
świata jako całości. Bóg dał, Bóg zabrał. Dziewiętnastowieczny roz-
wój kapitalizmu rozbudził nadzieje, które sam później unieważnił 
i rozwiał. Nietzsche konstatuje ów fakt na gruncie filozofii. Z kolei 
modne od połowy dwudziestego wieku hasło śmierci człowieka, pod 
wieloma względami stanowiące sedno myśli postmodernizmu, to 
tylko ciąg dalszy opisanego przez Nietzschego procesu. Śmierć czło-
wieka jest naturalną konsekwencją śmierci Boga. Cóż bowiem zna-
czy, mając w pamięci lekcję Marksa i dziewiętnastego wieku, trady-
cyjne wierzenie, że tylko Bóg może stworzyć i zbawić człowieka? 
To znaczy: człowiek może naprawdę powstać, ecce homo, tylko za-
chowując wpływ na całokształt warunków, w których toczy się jego 
życie. Człowiekiem mogę stać się tylko przez innych, podejmując 
w komunii z innymi pracę, twórczą i wpływającą na kształt świata 
działalność. Gdy taka możliwość znika – Bóg umiera – tracę szansę 
na zbawienie, gubię do samego siebie dostęp, staję się pomijalny, po-
zbawiony znaczenia, znikam. Umiera człowiek.
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Nietzsche próbował jeszcze, jak wiadomo, ratować sytuację, 
tworząc wzniosłą figurę samotnego wędrowca, Übermenscha, któ-
ry powinien na własnych barkach, bez niczyjej pomocy, unieść bez-
sens ludzkiego życia. Jeśli ktoś chce koniecznie wejść w kontakt 
z „Bogiem”, musi stać się nim sam. Działa się zawsze w pojedynkę, 
inni robią to samo, co my wyłącznie wówczas, gdy zdołamy podpo-
rządkować ich swojej woli. Cała reszta jest dziełem nieudaczników 
i moralnością. Problem z tym postulatem jest taki, jak ze wszystki-
mi późniejszymi „odpowiedziami” i pseudorozwiązaniami postmo-
dernizmu. Coś znikło, nie potrafimy już czegoś zrobić? To nie po-
wód do smutku, a wyzwolenie! Zresztą, tego, o czym mówimy, nigdy 
przecież nie było… Do naszej chronologii obejmującej: „prehistorię”, 
kapitalizm klasyczny, monopolistyczny oraz kapitalizm późny, do-
dajmy więc, odpowiednio, ciąg następujący: Bóg nad człowiekiem, 
„Jesteśmy Bogiem!”, Bóg umiera, Boga nigdy nie było.

Gdy więc późna lewica wspomina dziś o wyjściu z postmoder-
nizmu, projekcie nowej Całości, szansach wspólnego działania, nic 
dziwnego, że w wykonaniu jej myślicieli szybko przekształca się to 
w namysł nad szansami zbawienia. Pustka, którą wokół siebie czu-
jemy, to brak tego, co zwykło się nazywać Bożą obecnością, a co 
dziś diagnozuje się, choćby wzorem Luhmanna czy Baudrillarda, 
jako „śmierć społeczeństwa”. Tylko jak można tę pustkę wypełnić? 
Ostatecznie, jak zwykle, pozostaje kwestia środków. Kłopot w tym, 
że historycznie rzecz biorąc, ludzie potrafili tworzyć Całość, społe-
czeństwo, wyłącznie j a k o  Boga, dzięki wierze w byt wyższy i potęż-
niejszy niż oni sami – rozpad zaczął się przecież w momencie, gdy 
Kant uczynił z Boga – ponieważ mógł już to zrobić – „Boga”, ideę re-
gulatywną, byt, w który warto inwestować z przyczyn praktycznych, 
a nie taki, który zmusza ludzkie ciało i wyobraźnię do samorzutnej 
pokory. Lub inaczej: do utopii człowiek skłonny był dążyć, gdy wy-
dawała się ona możliwa.

Dzisiejszy problem, analogiczny z wyzwaniem dialektyki nega-
tywnej, jest jednak o wiele trudniejszy. Jak uwierzyć w utopię, któ-
ra jest niemożliwa? Czy można wierzyć w Boga, który raz po raz 
doznaje porażki? Jak przejść do porządku dziennego nad myślą, że 
Bogu trzeba pomagać, że Bóg, którego sami tworzymy, jest równie 



425Z AKOŃCZENIE:  UTOPIA NIEMOŻLIWA

rzeczywisty jak ten, który na niewiernych zsyłał potop i ciskał z nie-
ba błyskawice? Być może rozwiązaniem jest tu jakieś „mechaniczne”, 
praktykowane wbrew samym sobie posłuszeństwo – w tym kierun-
ku zdaje się zmierzać między innymi etyka Badiou czy Žižka. Simon 
Weil pisała już zresztą dawno temu:

Trzeba wiedzieć, że jest się niczym, że wrażenie bycia czymś jest tylko 
złudą, a swoją uległość posunąć do tego stopnia, aby była nie tylko zgo-
dą na bycie niczym, ale zarazem – na życie w złudzeniu. Wtedy zamy-
ka się krąg posłuszeństwa: wracamy pozornie do punktu wyjściowego, 
do punktu, w którym znajdują się ci, co nie kochają Boga. I wtedy Bóg 
przebacza nam fakt naszego istnienia11.

11 S. Weil, Świadomość nadprzyrodzona, przeł. A. Olędzka-Frybesowa, Warszawa 
1999, s. 384.





Bibliografia

Adorno T., Minima Moralia. Refleksje z poharatanego życia, przeł. M. Łuka-
siewicz, Kraków 1999.

Adorno T., Horkheimer M., Dialektyka oświecenia, przeł. M. Łukasiewicz, 
Warszawa 1994.

Agamben G., Czas, który zostaje. Komentarz do Listu do Rzymian, przeł.  
S. Królak, Warszawa 2009.

Alderson D., Terry Eagleton. (Transitions), Hampshire 2004.
Alexander C., A City is not a Tree, „Architectural Forum”, Vol. 122, No. 1, 

April 1965, s. 58–62.
Althusser L., Balibar É., Czytanie „Kapitału”, przeł. W. Dłuski, Warszawa 1975.
Anderson P., The Antinomies of Antonio Gramsci, „New Left Review” 100, 

November 1976/January 1977, s. 5–78.
Anderson P., Arguments Within English Marxism, London 1980.
Anderson P., Components of the National Culture, „New Left Review” 50, 

July/August 1968, s. 3–57.
Anderson P., Considerations on Western Marxism, London 1976.
Anderson P., The Ends of History, w: idem, A Zone of Engagement, London–

–New York 1992.
Anderson P., In the Tracks of Historical Materialism, London 1983.
Anderson P., Jottings on the Conjuncture, „New Left Review” 2/48, Novem-

ber/December 2007, s. 5–37.
Anderson P., The Lineages of the Absolutist State, London 1974.
Anderson P., Modernity and Revolution, w: idem, A Zone of Engagement, 

London–New York 1992.
Anderson P., The New Left In the Fifties, „New Left Review” 29, January/ 

/February 1965, s. 3–18.
Anderson P., The Origins of Postmodernity, London 1998.
Anderson P., Origins of the Present Crisis, „New Left Review” 23, January/ 

/February 1964, s. 26–53.
Anderson P., Problems of Socialist Strategy, w: P. Anderson, R. Blackburn 

(eds.), Towards Socialism, Ithaca, New York 1966.
Anderson P., Renewals, „New Left Review” 2/1, January/February 2000,  

s. 5–24.



428 BIBLIO GRAFIA

Anderson P., The River of Time, „New Left Review” 2/26, March/April 2004, 
s. 67–77.

Anderson P., Socialism and Pseudo-Empiricism, „New Left Review” 35, Ja-
nuary/February 1966, s. 2–42.

Avineri S., Hegla teoria nowoczesnego państwa, przeł. T. Rosiński, Warszawa 
2009.

Baczko B., Wyobrażenia społeczne. Szkice o nadziei i pamięci zbiorowej, 
przeł. M. Kowalska, Warszawa 1994.

Badiou A., The Century, przeł. A. Tosacano, Cambridge 2007.
Badiou A., Le Nombre et les nombres, Paris 1990.
Badiou A., Święty Paweł. Ustanowienie uniwersalizmu, przeł. P. Mościcki  

i J. Kutyła, Kraków 2007.
Barthes R., Sade, Fourier, Loyola, Paris 1971.
Barthes R., Światło obrazu, przeł. J. Trznadel, Warszawa 1996.
Baudrillard J., Ameryka, przeł. R. Lis, Warszawa 1998.
Bauman Z., Globalizacja, przeł. E. Klekot, Warszawa 2000.
Bauman Z., Płynna nowoczesność, przeł. T. Kunz, Kraków 2006.
Bauman Z., Socialism. The Active Utopia, London 1976.
Benjamin W., O pojęciu historii, przeł. K. Krzemieniowa, w: idem, Anioł hi-

storii. Eseje, szkice, fragmenty, Poznań 1996.
Bergson H., Wykłady o wychowaniu, przeł. P. Kostyło, Warszawa 2004.
Bielik-Robson A., Straceni inaczej. Dziwni trzydziestoletni i ich kłopoty z sa-

mookreśleniem, w: P. Nowak (red.), Wojna pokoleń, Warszawa 2006.
Bierdiajew M., Duchy rosyjskiej rewolucji, przeł. C. Wodziński, „Kronos” 

2007, nr 4, s. 9–36.
Blackledge P., Perry Anderson, Marxism and the New Left, Monmouth 2004.
Blake W., Wieczna Ewangelia, przeł. M. Fostowicz, Wrocław 1998.
Bloch E., Tendenz-Latenz-Utopie, Frankfurt 1978.
Brach-Czaina J., Szczeliny istnienia, Warszawa 1992.
Buchanan I., Foreword, w: F. Jameson, Jameson on Jameson. Conversations 

on Cultural Marxism, Durham–London 2007.
Buchanan I., Fredric Jameson: Live Theory, London–New York 2007.
Burnham C., The Jamesonian Unconscious: The Aesthetics of Marxist Theory, 

Durham 1995.
Camus A., Notatniki, w: idem, Eseje, przeł. J. Guze, Warszawa 1971.
Chesterton G. K., Ortodoksja, romanca o wierze, przeł. M. Sobolewska, 

Warszawa–Ząbki 2004.
Chomsky N., How Free is the Free Market?, http://www.lipmagazine.org/ar-

ticles/featchomsky_63_p.htm – 06.01.2008.



429BIBLIO GRAFIA

Connor S., Introduction, w: idem (ed.), Postmodernism (the Cambridge 
Companion to), Cambridge 2004.

Dawkins R., Bóg urojony, przeł. P. J. Szwajcer, Warszawa 2007.
Debord G., Społeczeństwo spektaklu. Rozważania o społeczeństwie spektaklu, 

przeł. M. Kwaterko, Warszawa 2006.
Delerm P., Pierwszy łyk piwa i inne drobne przyjemności, przeł. W. Brzo-

zowski, Warszawa 2004.
Deptuła T., Sieci Handlowe boją się słabych świąt, „Rzeczpospolita”, 10 grud-

nia 2007 roku, s. 5.
Derrida J., Gift of Death, przeł. D. Willis, Chicago 1995.
Derrida J., Marx & Sons, w: M. Sprinker (ed.), Ghostly Demarcations: 

A Symposium on Jacques Derrida’s Spectres of Marx, London 1999.
Derrida J., Różnia, przeł. J. Skoczylas, w: M. Siemek (red.), Drogi współcze-

snej filozofii, Warszawa 1978.
Derrida J., Specters of Marx, przeł. P. Kamuf, New York 1994.
Eckhart M., Kazania i traktaty, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 1988.
Eagleton T., The Body as Language. Outline of a „New Left” Theology, 

London–Sydney 1970.
Eagleton T., After Theory, New York 2003.
Eagleton T., Cunningham A., Part 1: Christians Against Capitalism, w: iidem 

(eds.), The Slant Manifesto, London 1966.
Eagleton T., Criticism and Ideology, London 1976.
Eagleton T., Faith, Reason, and Revolution. Reflections on the God Debate, 

New Haven–London 2009. 
Eagleton T., Figures of Dissent. Critical Essays on Fish, Spivak, Žižek and 

Others, London–New York 2003.
Eagleton T., Fredric Jameson. The Politics of Style, „Diacritics”, Vol. 12, No. 3, 

Autumn 1982, s. 14–22.
Eagleton T., The Idea of Culture, Oxford 2000.
Eagleton T., Ideology. An Introduction, London 1991.
Eagleton T., The Ideology of the Aesthetic, Oxford 1990.
Eagleton T., Iluzje postmodernizmu, przeł. P. Rymarczyk, Warszawa 1998.
Eagleton T., Jameson and Form, „New Left Review” 2/59, September/ 

/October 2009, s. 123–137.
Eagleton T., Jesus Christ. The Gospels, London–New York 2007.
Eagleton T., Lunging, Flailing, Mispunching, „London Review of Books”,  

19 października 2006.
Eagleton T., Marks i wolność, przeł. J. Nowotniak, Warszawa 1998.
Eagleton T., Marxism without Marxism, w: M. Sprinker (ed.), Ghostly 



430 BIBLIO GRAFIA

Demarcations: A Symposium on Jacques Derrida’s Specters of Marx, 
London 1999.

Eagleton T., The New Left Church, London–Sydney 1970.
Eagleton T., Rozum, wiara i rewolucja. Refleksje nad debatą o Bogu, przeł.  

W. Usakiewicz, Kraków 2010.
Eagleton T., Święty terror, przeł. J. Konieczny, Kraków 2009.
Eagleton T., The Significance of Theory, Oxford–Cambridge, Ma. 2000.
Eagleton T., Trouble with Strangers. A Study of Ethics, Malden, Ma.–Oxford 

2009.
Elliott G., The Merciless Laboratory of History, Minnesota 1999.
Exploring the Logic of Capital, „Socialist Review”, April 2009, http://www.

socialistreview.org.uk/article.php?articlenumber=10801 – 07.10.2009.
Finkielkraut A., Niewdzięczność, przeł. S. Królak, Warszawa 2005.
Foucault M., Of Other Spaces: Utopias and Heterotopias, w: N. Leach (ed.), 

Rethinking Architecture, London–New York 1997.
Freud Z., Kultura jako źródło cierpień, przeł. R. Reszke, w: idem, Pisma spo-

łeczne, przeł. zespół tłumaczy, Warszawa 1998.
Fukuyama F., Koniec historii, przeł. T. Bieroń, M. Wichrowski, Poznań 1996.
Gadamer H.-G., Rozum, słowo, dzieje, przeł. K. Michalski, Warszawa 2000.
Gay D., Freud. Życie na miarę epoki, przeł. H. Jankowska, Warszawa.
Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej 

nowoczesności, przeł. A. Szulżycka, Warszawa 2001.
Harvey D., The Condition of Postmodernity, Oxford 1990.
Harvey D., The Limits to Capital, Oxford 1982.
Harvey D., Neoliberalizm. Historia katastrofy, przeł. J. P. Listwan, Warszawa 

2008.
Harvey D., Paris, Capital of Modernity, New York 2003.
Harvey D., The Right to the City, „New Left Review” 53, September/October 

2008, s. 23–40.
Harvey D., Spaces of Capital, New York 2001.
Harvey D., Spaces of Hope, Edinburgh 2000.
Hegel G. W. F., Nauka logiki, t. 1, przeł. A. Landman, Warszawa 1967.
Hegel G. W. F., Zasady filozofii prawa, przeł. A. Landman, Warszawa 1969.
Heidegger M., Przyczynki do filozofii, przeł. B. Baran i J. Mizera, Kraków 

1996.
Heidegger M., Nietzsche, przeł. zespół tłumaczy, Warszawa 1999.
Hemling S., The Success and Failure of Fredric Jameson: Writing, the Sublime, 

and the Dialectic of Culture, New York 2001.
Hitchens C., Bóg nie jest wielki. O trucicielskiej sile religii, przeł. C. Murawski, 

Katowice 2007.



431BIBLIO GRAFIA

Homer S., Fredric Jameson: Marxism, Hermeneutics, Postmodernism, Cam-
bridge 1998.

Honneth A., Reification: A New Look at an Old Idea. (The Berkeley Tanner 
Lectures), Oxford–New York 2008.

Houellebecq M., Cząstki elementarne, przeł. A. Daniłowicz-Grudzińska, 
Warszawa 2005.

Jacobi J. J., Psychologia C. G. Junga, przeł. S. Łypacewicz, Warszawa 1993.
Jacobs J., The Death and Life of Great American Cities, New York 1992.
Jameson F., Archeologies of the Future. The Desire Called Utopia and Other 

Science Fictions, London–New York 2007.
Jameson F., Beyond the Cave: Demystifying the Ideology of Modernism,  

w: idem, Ideologies of Theory, Essays 1971–1986, Vol. 2: The Syntax of 
History, Minnesota 1988.

Jameson F., Brecht and Method, London–New York 1998.
Jameson F., The Cultural Turn, London–New York 1998.
Jameson F., Five Theses on Actually Existing Marxism, w: M. Hardt, K. Weeks 

(eds.), The Jameson Reader, Oxford 2000.
Jameson F., Introduction/Prospectus: To Reconsider the Relationship of  

Marxism to Utopian Thought, w: M. Hardt, K. Weeks (eds.), The Jameson 
Reader, Oxford 2000.

Jameson F., Jameson on Jameson. Conversations on Cultural Marxism, 
Durham–London 2007.

Jameson F., Late Marxism. Adorno, or, the Persistence of the Dialectic, 
London–New York 1996.

Jameson F., Mapowanie poznawcze, przeł. B. Kuźniarz, „Krytyka Polityczna” 
2009, nr 16/17, s. 232–240.

Jameson F., Marx’s Purloined Letter, w: M. Sprinker (ed.), Ghostly 
Demarcations: A Symposium on Jacques Derrida’s „Specters of Marx”, 
London 1999.

Jameson F., Marxism and Form. Twentieth-Century Dialectical Theories of 
Literature, Princeton 1974.

Jameson F., The Modernist Papers, London–New York 2007.
Jameson F., National Allegory in Wyndham Lewis, w: M. Hardt, K. Weeks 

(eds.), The Jameson Reader, Oxford 2000.
Jameson F., The Political Unconscious. Narrative as a Socially Symbolic Act, 

London 1981.
Jameson F., The Politics of Utopia, „New Left Review” 2/25, January/February 

2004, s. 35–54.
Jameson F., Postmodernizm albo kulturowa logika późnego kapitalizmu, 

przeł. K. Malita, „Pismo Literacko-Artystyczne” 1988, nr 4, s. 64–95.



432 BIBLIO GRAFIA

Jameson F., Postmodernism, or, the Cultural Logic of Late Capitalism, Dur-
ham 2006.

Jameson F., The Seeds of Time, New York 1994.
Jameson F., Signatures of the Visible, New York 1992.
Jameson F., A Singular Modernity. Essay on the Ontology of the Present, 

London–New York 2002.
Jameson F., Third World Literature in the Era of Multinational Capitalism,  

w: M. Hardt, K. Weeks (eds.), The Jameson Reader, Oxford 2000.
Jencks C., Le Corbusier – tragizm współczesnej architektury, przeł. M. Bie-

gańska, Warszawa 1982.
Jencks C., Ruch nowoczesny w architekturze, przeł. A. Morawińska i H. Pa-

wlikowska, Warszawa 1973.
Kaczmarek R., Kredyt, historia i przyszłość, „Odra” 2007, nr 2, s. 52–56.
Kay S., Žižek. A Critical Introduction, Cambridge 2003.
Keynes J. M., The Economic Consequences of the Peace, New York 2007.
Kierkegaard S., Bojaźń i drżenie. Choroba na śmierć, przeł. J. Iwaszkiewicz, 

Warszawa 1972.
Kowalska M., Dialektyka poza dialektyką. Od Bataille’a do Derridy, Warszawa 

2000.
Kritzman L. D. (ed.), Michel Foucault: Politics, Philosophy, Culture. Interviews 

and Other Writings 1977–1984, New York 1988.
Kuźniarz B., Pieniądz i system. O diable w gospodarce, Kraków 2006.
Lacan J., Le séminaire, Livre VII. L’éthique de la psychanalyse, Paris 1986.
Lao Tsy, Droga, przeł. M. Fostowicz-Zahorski, Wrocław 2001.
Larsson S., Dziewczyna, która igrała z ogniem, przeł. P. Rosińska, Warszawa 

2009.
Le Corbusier, Vers une architecture, Paris 1995.
Lodge D., Skazani na ciszę, przeł. J. Kozłowski, Poznań 2008.
Lovibond S., Feminism and Postmodernism, w: T. Docherty (ed.) Post-

modernism. A Reader, New York 1987.
Lukács G., The Theory of the Novel, Cambridge, Ma. 1974.
Lukács G., Urzeczowienie i świadomość proletariatu, w: idem, Historia 

i świadomość klasowa, przeł. M. Siemek, Warszawa 1988.
Lynch K., The Image of the City, Cambridge, Ma. 1960.
Lyotard J.-F., Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy, przeł. M. Kowalska 

i J. Migasiński, Warszawa 1997.
Lyotard J.-F., Postmodernizm dla dzieci. Korespondencja 1982–1985, przeł.  

J. Migasiński, Warszawa 1998.
Lyotard J.-F., Tombeau de l’intellectuel et autres papiers, Paris 1984.
Mann T., Czarodziejska góra, przeł. J. Kramsztyk, Warszawa 1956.



433BIBLIO GRAFIA

Mann T., Gedanken im Krieg, „Neue Rundschau” 1914, s. 1475.
Marcus J., Georg Lukács and Thomas Mann: a study in the sociology of lite-

rature, Amherst 1994.
Marcuse H., Człowiek jednowymiarowy. Badania nad ideologią rozwiniętego 

społeczeństwa przemysłowego, przeł. W. Gromczyński, Warszawa 1991.
Marcuse H., Rozum i rewolucja. Hegel a powstanie teorii społecznej, War-

szawa 1966.
Marks K., Engels F., Ideologia niemiecka, w: iidem, Dzieła, t. 3, Warszawa 

1961.
Marks K., Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, t. 1, przeł. zespół tłuma-

czy, Warszawa 1951.
Marks K., Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, t. 2, przeł. J. Maliniak, 

Warszawa 1955.
Marks K., Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, t. 3, cz. 1, przeł. E. Lipiński, 

w: K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 25, cz. 1, Warszawa 1983.
Marks K., Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, t. 3, cz. 2, przeł. E. Lipiński 

i J. Maliniak, w: K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 25, cz. 2, Warszawa 1983.
Marks K., Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej, w: K. Marks, F. Engels, 

Dzieła, t. 13, Warszawa 1950.
Marks K., Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne z 1844 r., przeł. K. Jażdżewski, 

w: K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 1, Warszawa 1960.
Marks K., Teorie wartości dodatkowej, cz. 2, przeł. J. Maliniak, w: K. Marks, 

F. Engels, Dzieła, t. 26, cz. 2, Warszawa 1983.
Marks K., Zarys krytyki ekonomii politycznej, przeł. Z. J. Wyrozembski, 

Warszawa 1986.
Martin R., Financialization of Daily Life, Filadelfia 2002.
Marxism and the Historicity of Theory. An Interview by Xudong Zhang,  

w: M. Hardt, K. Weeks (eds.), The Jameson Reader, Oxford 2000.
Mayer A., The Persistence of the Old Regime, New York 1981.
Mills C. W., The Letter to the New Left, „New Left Review” 5, September/ 

/October 1960, s. 18–23.
Musset F., French Theory. How Foucault, Derrida, Deleuze, & Co. Transformed 

the Intellectual Life of the United States, przeł. J. Fort, Minnesota 2008.
Myers T., Slavoj Žižek, przeł. J. Kutyła, w: Žižek. Przewodnik krytyki politycz-

nej, przeł. zespół tłumaczy, Warszawa 2009. 
Newman M., Socialism: A Very Short Introduction, New York 2005.
Nietzsche F., Aforyzmy, przeł. W. Berent et al., Warszawa 1978.
Nietzsche F., Antychrześcijanin, przeł. G. Sowiński, Kraków 2000.
Nietzsche F., Jutrzenka. Myśli o przesądach moralnych, przeł. S. Wyrzykowski, 

Warszawa 1912.



434 BIBLIO GRAFIA

Nietzsche F., Niewczesne rozważania, przeł. L. Staff, Kraków 2004.
Nietzsche F., Tako rzecze Zaratustra, przeł. W. Berent, Poznań 2000.
NLR, Introduction to Special Issue on France May 1968, „New Left Review” 52, 

Novemeber/December 1968, s. 1–8.
Nowak W., Dwie minuty kontra trzy, „Duży Format”, dodatek do „Gazety 

Wyborczej”, 25 kwietnia 2005 roku, s. 10–14.
Odczarować odczarowane, rozmowa z Profesorem Zygmuntem Baumanem, 

http://www.tezeusz.pl/cms/tz/index.php?id=326 – 15.01.2010.
Orwell G., Droga na molo w Wigan, przeł. B. Zborski, Warszawa 2005.
Pascal B., Myśli, przeł. T. Żeleński (Boy), Warszawa 2000.
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginal-

nych, przeł. zespół biblistów polskich, Poznań–Warszawa 1980.
Rifkin J., Europejskie marzenie, przeł. W. Falkowski i A. Kostarczyk, 

Warszawa 2005.
Roberts A., Fredric Jameson, London 2000.
Rorty R., Spełnianie obietnicy naszego kraju, przeł. A. Karalus i A. Szahaj, 

Toruń 2010.
Rosenzweig F., Gwiazda zbawienia, przeł. T. Gadacz, Kraków 1998.
Różalski J., 1200 limuzyn na ratunek klimatowi, „Metro”, 9 grudnia  

2009 roku, s. 1.
Ryszkowie E. i R., Między utopią a zwątpieniem, Warszawa 1970.
Sennett R., Korozja charakteru. Osobiste konsekwencje pracy w nowym kapi-

talizmie, przeł. J. Dzierzgowski i Ł. Mikołajewski, Warszawa 2006.
Sennett R., Kultura nowego kapitalizmu, przeł. G. Brzozowski i K. Osłowski, 

Warszawa 2010.
Sennett R., Respect in a World of Inequality, New York 2003.
Smith J., Terry Eagleton (Key Contemporary Thinkers), Cambridge 2008.
Sobolewski T., Kiedy dół bierze górę, „Znak” 2001, nr 8, s. 69–75.
Sosnowski A., Konwój. Opera, Wrocław 1999.
Sprinker M. (ed.), Ghostly Demarcations: A Symposium on Jacques Derrida’s 

„Specters of Marx”, London 1999.
Stasiuk A., Jak zostałem pisarzem (próba autobiografii intelektualnej), 

Wołowiec 1998.
Stasiuk A., Zima, w: idem, Zima, Wołowiec 2001.
Szahaj A., Jean Baudrillard – między rozpaczą a ironią, „Kultura Współczesna” 

1994, nr 1(3), s. 19–29.
Szumlewicz K., Spokojny radykalizm Terry’ego Eagletona, „Lewą Nogą” 

2005, nr 17, s. 420–433.
Szymborska W., Chwila, Kraków 2002.



435BIBLIO GRAFIA

Thompson D., Pessimism of the Intellect? A History of New Left Review, 
Monmouth 2007.

Thompson E., The Poverty of Theory and Other Essays, London 1980.
Thompson E., Time, work, discipline and industrial capitalism, „Past and 

Present” 38, 1967, s. 56–97.
Venturi R., Complexity and Contradiction in Architecture, New York 1966.
Venturi R., The Duck and the Decorated Shed, w: T. Docherty (ed.) Post-

modernism. A Reader, New York 1987.
Vernant J.-P., Źródła myśli greckiej, przeł. J. Szacki, Warszawa 1969.
Weil S., Świadomość nadprzyrodzona, przeł. A. Olędzka-Frybesowa, War-

szawa 1999.
Wheen F., Karol Marks. Biografia, przeł. D. Cieśla, Warszawa 2005.
Wise C., The Marxian Hermeneutics of Fredric Jameson, New York 1995.
Wiśniewska K., Tajemnice Jana Pawła II, „Gazeta Wyborcza”, 2 marca  

2010 roku, s. 6.
Wittgenstein L., Dociekania filozoficzne, przeł. B. Wolniewicz, Warszawa 2004.
Wojtczuk M., Samochody, psy i minispódniczki reklamują osiedla, http://

miasta.gazeta.pl/warszawa/1,34862,3263676.html – 29.11.2009.
Wood D., The Step Back. Ethics and Politics after Deconstruction, Albany 

2005.
Žižek. Przewodnik krytyki politycznej, przeł. zespół tłumaczy, Warszawa 2009.
Žižek S., Dlaczego kapitalizm zawsze zwycięża, wywiad przepr. M. Nowicki, 

„Europa”, Magazyn Idei „Newsweeka”, 4 stycznia 2010 roku, s. 1–3.
Žižek S., Kruchy absolut. Czyli dlaczego walczyć o chrześcijańskie dziedzic-

two, przeł. M. Kropiwnicki, Warszawa 2009.
Žižek S., Kukła i karzeł. Perwersyjny rdzeń chrześcijaństwa, przeł. M. Kro-

piwnicki, Bydgoszcz–Warszawa–Wrocław 2006.
Žižek S., Mam słabość do Robespierre’a, wywiad przepr. M. Stasiński, „Gazeta 

Wyborcza”, 29–30 sierpnia 2009 roku, s. 25–26. 
Žižek S., O wierze, przeł. B. Baran, Warszawa 2008.
Žižek S., Przekleństwo fantazji, przeł. A. Chmielewski, Wrocław 1998.
Žižek S., Rewolucja u bram. Pisma Lenina z roku 1917, przeł. J. Kutyła, 

Kraków 2006.
Žižek S., The Ticklish Subject. The Absent Centre of Political Ontology, 

London–New York 1999.
Žižek S., W obronie przegranych spraw, przeł. J. Kutyła, Warszawa 2008.
Žižek S., Wzniosły obiekt ideologii, przeł. J. Bator i P. Dybel, Wrocław 2001.
http://www.zielonezacisze.pl/osiedle.html – 28.11.2009
http://www.zielonezacisze.pl/archiwum.html – 28.11.2009
http://www.rowerowy.bialystok.pl/index.php?art=24 – 18.01.2010



436 BIBLIO GRAFIA

http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/3157570.stm – 20.01.2010
http://www.nationmaster.com/graph/lif_hap_lev_ver_hap-lifestyle-

happiness-level-very-happy – 09.02.2010
http://nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1996/szymborska-

lecture-p.html – 28.02.2010



Summary
Goodbye Mr. Postmodernism.  

The Late Left, its Thinkers  
and Social Theories

The notions of postmodernism and postmodernity initially, over the last 
two decades of the twentieth century, stirred much controversy and were 
prone to extreme interpretation. Only recently have they finally become or-
dinary part of contemporary humanities – with rather marginal potential to 
arouse anyone’s morbid curiosity. To put it in other words, their reality has 
finally aged enough to judge with appropriate detachment the essence and 
nature of these outrageous (or exciting, depending on whose cause you ini-
tially happened to support) postmodern “developments”.

Thus, the book tries to trace the outlines of the notions of postmo-
dernism and postmodernity. I define both of these categories in a generally  
accepted way. “Postmodernism” refers to cultural phenomena, new kinds 
of artistic and philosophical expression, which started to shape the Western 
cultural landscape from the late 1960s onwards. “Postmodernity”, on the 
other hand, describes a whole social formation or epoch, which, as indi-
cated by the name itself, entered the historical stage with the end of mo-
dernity.

The moment to reflect upon these issues seems especially favorable in 
Poland, since the thinkers who have most extensively and, as the book ar-
gues, also most comprehensively treated the topic of postmodernity are 
English-speaking Marxists, whose work after the collapse of the Eastern 
bloc has been in Poland unfairly (yet for understandable reasons) neglect-
ed. Hence, the second aim of the text, namely the attempt to introduce their 
work to the Polish humanities.

This group of the ultimate postmodern thinkers consists in my opinion 
mainly of: Perry Anderson, a British Marxist historian, the author of The 
Origins of Postmodernity of 1998; David Harvey, a British geographer, long-
time professor at the Baltimore University, and the author of The Condition 
of Postmodernity of 1990; Fredric Jameson, an American literary critic, the 
author of the breakthrough essay and book Postmodernism, or, the Cultural 
Logic of Late Capitalism written in 1982 and 1991 respectively; and finally, 
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Terry Eagleton, a British literary theorist and philosopher, the author of The 
Illusions of Postmodernism of 1996. In my book I try to reconstruct and put 
to work the ideas of the group, stressing especially those parts dealing with 
postmodernism and postmodernity.

Since what these authors have in common, over and above a set of simi- 
lar theoretical propositions, is the leftist political outlook, the book tries to 
provide a rough outline of the political future their theories seem to prefig-
ure and anticipate. This makes up for the third goal of the book and is re-
sponsible for the presence in the text of Slavoj Žižek, the most prominent 
representative of the contemporary “radical current” in social theory. Hopes 
as well as certain preoccupations and biases of the today’s Left assume in 
Žižek’s works most explicit, and as some could justly claim, well-nigh gro-
tesque expression. 

All chapters begin with an introduction presenting the scientific pro-
file of a given thinker, gradually proceeding towards the central thread of 
the book, namely the subject of postmodernity. The order of the chapters, as 
well as the specific breakdown of emphases within each, stem however sole-
ly out of regard for the narrative or the story I am trying to tell in the book.

The division of roles in the text is the following: Anderson, a histori-
an, delivers the political calendar of postmodernity; Harvey, a geographer, 
sketches its map; cultural theorists Jameson and Eagleton carry the argu-
ment over to the plane of the subject, showing how the geopolitical reality 
of the epoch is forged into the lifeworld (as seen through the lens of cultural 
analysis) of the postmodern subjects. Žižek completes the account with the 
conceptual tools of contemporary psychoanalysis that allow to grasp theo-
retically the entanglement of the postmodern subject in the system, diag-
nosed in the work of Jameson and Eagleton.

The postmodern landscape is supplemented or, rather, “superimposed” 
in the text by the dramatic structure engaged to develop the political part 
of the narrative.

Chapter one, as a result, chronicles the gradual withering away of the 
leftist doctrine, both in its old- and new-leftist variants. The last note of this 
story is the triumph of capitalism in its neoliberal mutation, i.e. postmo-
dernity.

Chapter two diagnoses the same political closure in the geographical 
dimension. Not only we lack alternative ideas to furnish the world, but we 
also ran out of the non-capitalist space where they could be seen in action 
or implemented.

In the third chapter the ideological closure appears once more, this 
time on the level of the subject, where it assumes the distinctive form of 
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a fierce social critique troubled by the fear of losing the libidinal benefits 
stemming from our involvement in the system. It is a kind of double-bind 
situation, naturally leading to His Majesty, Our Gracious current political 
or post-political stasis.

Beginning in the middle of the third chapter, where the concept of uto-
pia is brought into focus, the argument starts leaning towards the thesis 
that social hope, with a distinctive socialist tinge, is nevertheless alive, al-
though it now leads an illicit life, repressed and walled in the collective un-
consciousness of the epoch, where it must be traced and retrieved by the 
work of cultural theorists. From that moment on, that is, more or less in the 
middle of the book, the temporal horizon of my argument changes. Out of 
the present, without abandoning its extensive description, I now allow my-
self to take more and more daring excursions into the future.

Chapter four concludes the critique of postmodernity with the story of 
the battle of two quasi-mythological powers: the capital-infested will and 
the body, closely allied on its part to socialism. The utopian vision of the  
socialist future gains here a more concrete direction, as a vision of a new, 
ethically sensitive culture – a culture diametrically different from postmo-
dernism – with “political love” as its preferred catchphrase and ideology.

Finally, chapter five attempts to answer the question “what is to be 
done”, if we are ever to end up in this utopian future. Following the exam-
ple of the two preceding chapters it focuses on the human subject – singled 
out by the contemporary Left as the proper source and “leverage” of a ra- 
dical political change.

The book posits five “postmodern” theses as common to the thinkers of 
the contemporary Left.

1. We live in postmodernity. Therefore, instead of multiplying one im-
pressive notion after another – such as the “society of spectacle”, “consum-
er society”, “post-industrial society”, “information society”, “McWorld”, “flat 
world”, “liquid modernity”, “Empire” – we are better off in our attempts to 
understand social reality when we apply to its descriptions the Ockham’s ra-
zor and settle for the notion of postmodernity.

2. Postmodernity itself, as Anderson, Jameson, Harvey, Eagleton and 
Žižek claim unanimously, has always been about capitalism. Postmodernity 
is simply the newest episode within the well-known and more or less two 
hundred years long history of capitalism. Herein lies also the answer to the 
question about the fundamental nature of postmodernism. Postmodernism, 
in accordance with the title of Jameson’s most important book, is the cul-
tural logic of late, consumer and financial, capitalism. The capitalism whose 
origins date back to the oil crisis of the 1970’s, and whose reproduction not 
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only is not hindered by the domain of culture but holds culture as the main 
tenet of its existence.

3. Since postmodernism remains bound to the late capitalist econom-
ic base, its “annulment” has to be accompanied by the change of the domi-
nant mode of production – from capitalist to non-capitalist – resp. by anoth-
er qualitative shift within capitalism.

4. The preferred way out of postmodernity is socialism.
5. Lastly, its constitution has to be grounded in a proper theory.
This particular – not even so much critical, as completely disillusioned 

attitude towards postmodernism – delineates the political profile of the 
contemporary leftist theorists, whom I place in the book under the com-
mon denominator of the Late Left.

In contrast to the Old Left which, following the orthodox Marxist pre-
suppositions considered culture a function of a certain economic base, the 
Late Left stresses the importance of culture to the reproduction and poten-
tial transformation of society. Contrary to the New Left, however, which 
considered culture, or rather counterculture to be the most promising vehi-
cle of social change, the Late Left insists that economy and culture are one. 
Culture cannot therefore count on some splendid isolation that would al-
low it to harass the unjust system from a safe and morally superior distance. 
Ultimately, the Late Left (just like the Old Left) considers economy the cru-
cial area of political struggle, but at the same time it tries to bear in mind the 
uniqueness of the postmodern economy, namely the knitting together of 
the base and superstructure, the dependence of this economy on the work 
of cultural spin doctors (something that makes the Late Left seem a natural 
bandwagon partner of the New Left).

Let us consider a short example. Freeing oneself from false conscious-
ness – since that kind of language is still viable for the theorists of the Late 
Left – is no longer about holding a certain set of proper views regarding re-
ality. These views are often common knowledge, but at the same time in our 
personal life they are virtually devoid of any practical consequence. Our 
typical everyday attitude is cynicism. “I know perfectly well what I’m do-
ing, but I’m still doing it”. “I know perfectly well that none of the things 
I am going to buy will bring me lasting go satisfaction, but I know that I will 
buy them nevertheless”. As a result, the problem with political emancipa-
tion comes down to letting go of one’s cynicism and finding a way to end 
this pitiful libidinal and esthetic entanglement in the system that has been 
made possible by the seduction through the postmodern culture. This goal 
can be achieved only by creating a new alternative culture, by breathing new 
life into the leftist way of thinking that would substitute the penchant for 
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colorful margins (common to both postmodernism and the New Left) for 
the ability of a sound and ethically responsible reflection.

There are also certain practical guidelines stemming from what the 
book reconstructs as the Late Left body of thought (resp. the reconstruction 
provides the opponents of the Left with significant theoretical arguments). 
Keeping intact the utopian or even eschatological potential that has always 
been part of the socialist politics requires that the Left sheds off the illu-
sions it had inherited absent-mindedly from Marx, which make it an uneasy  
accomplice of neoliberalism. The socialist society of the future must not 
succumb to the Marxist-capitalist ideal of the ever-rising economic efficien-
cy. As the book argues, it is impossible to keep – or even enhance, as Marx 
presupposed – today’s economic productivity while simultaneously fulfill-
ing the leftist principle of social justice. Social inequality not only does not 
stand in the way of realizing the full productive potential of society but it 
constitutes its necessary condition. The Left can therefore promote further 
rapid economic growth a n d  social justice only at the cost of hypocrisy, or 
when it suitably waters down its expectations regarding human potential 
for justice.
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Wojciech Tomasik, „Inżynieria dusz”. Literatura realizmu 
socjalistycznego w planie „propagandy monumentalnej”

Michał Tymowski, Państwa Afryki przedkolonialnej
Andrzej Wierzbicki, Historiografia polska doby romantyzmu
Grzegorz Wołowiec, Nowocześni w PRL. Przyboś i Sandauer

2000
Hanna Bojar, Mniejszości społeczne w państwie i społeczeństwie 

III Rzeczypospolitej Polskiej
Bogusława Budrowska, Macierzyństwo jako punkt zwrotny  

w życiu kobiety
Katarzyna Cieślak, Między Rzymem, Wittenbergą a Genewą. 

Sztuka Gdańska jako miasta podzielonego wyznaniowo
Anna Engelking, Klątwa. Rzecz o ludowej magii słowa

Agnieszka Fulińska, Naśladowanie i twórczość.  
Renesansowe teorie imitacji, emulacji i przekładu



Grzegorz Grochowski, Tekstowe hybrydy
Andrzej Hejmej, Muzyczność dzieła literackiego

Gerard Labuda, Święty Wojciech.  
Biskup-męczennik, patron Polski, Czech i Węgier

Lech Leciejewicz, Nowa postać świata.  
Narodziny średniowiecznej cywilizacji europejskiej
Paweł Rodak, Wizje kultury pokolenia wojennego

Wojciech Sady, Spór o racjonalność naukową.  
Od Poincarégo do Laudana

Danuta Sosnowska, Seweryn Goszczyński: biografia duchowa
Tomasz Stryjek, Ukraińska idea narodowa  

okresu międzywojennego
Przemysław Urbańczyk, Władza i polityka  

we wczesnym średniowieczu
Magdalena Zowczak, Biblia ludowa.  

Interpretacje wątków biblijnych w kulturze ludowej

2001
Andrzej Dąbrówka, Teatr i sacrum w średniowieczu

Iwona Massaka, Eurazjatyzm. Z dziejów rosyjskiego misjonizmu
Maciej Soin, Gramatyka i metafizyka. Problem Wittgensteina

Wojciech Szczerba, Koncepcja wiecznego powrotu w myśli 
wczesnochrześcijańskiej

2002
Henryk Domański, Polska klasa średnia

Magdalena Heydel, Obecność T.S. Eliota w literaturze polskiej
Kazimierz Kondrat, Racjonalność i konflikt wierzeń religijnych



Teresa Kostkiewiczowa, Polski wiek świateł. Obszary swoistości
Krzysztof Lewalski, Kościoły chrześcijańskie w Królestwie Polskim 

wobec Żydów w latach 1855–1915
Stanisław Łojek, Hegel i Nietzsche wobec problemu polityczności

Tomasz Małyszek, Romans Freuda i Gradivy. Rozważania  
o psychoanalizie

Marek Nalepa, „Takie życie dziś nasze, gdy Polska ustaje...”  
Pisarze stanisławowscy a upadek Rzeczypospolitej

Zbigniew Nerczuk, Sztuka a prawda.  
Problem sztuki w dyskusji między Gorgiaszem a Platonem
Ewa Nowak-Juchacz, Autonomia jako zasada etyczności.  

Kant, Fichte, Hegel
Wawrzyniec Rymkiewicz, Ktoś i Nikt.  
Wprowadzenie do lektury Heideggera

Barbara Szmigielska, Marzenia senne dzieci 

2003
Wojciech Brojer, Diabeł w wyobraźni średniowiecznej. 

Trzynastowieczne exempla kaznodziejskie
Małgorzata Czarnocka, Podmiot poznania a nauka

Adam Fitas, Głos z labiryntu.  
O pismach Karola Ludwika Konińskiego

Maciej Gołąb, Spór o granice poznania dzieła muzycznego
Jan Krasicki, Bóg, człowiek i zło.  

Studium filozofii Włodzimierza Sołowjowa
Antoni Mączak, Nierówna przyjaźń.  

Układy klientalne w perspektywie historycznej



2004
Jan Doktór, Początki chasydyzmu polskiego

Przemysław Gut, Leibniz. Myśl filozoficzna w XVII wieku
Alicja Jarzębska, Spór o piękno muzyki.  

Wprowadzenie do kultury muzycznej XX wieku
Agnieszka Kluba, Autoteliczność – referencyjność – 

niewyrażalność. O nowoczesnej poezji polskiej (1918–1939)
Katarzyna Kuczyńska-Koschany, Rilke poetów polskich

Franciszek Longchamps de Bérier, Nadużycie prawa w świetle 
rzymskiego prawa prywatnego

Maciej Mycielski, „Miasto ma mieszkańców, wieś obywateli”. 
Kajetana Koźmiana koncepcje wspólnoty politycznej

Krzysztof Nawotka, Aleksander Wielki
Dorota Pietrzyk-Reeves, Idea społeczeństwa obywatelskiego. 

Współczesna debata i jej źródła
Jan Pisuliński, Nie tylko Petlura. Kwestia ukraińska w polskiej 

polityce zagranicznej w latach 1918–1923
Radosław Sojak, Paradoks antropologiczny.  

Socjologia wiedzy jako perspektywa ogólnej teorii społeczeństwa
Tomasz Szlendak, Supermarketyzacja.  

Religia i obyczaje seksualne młodzieży w kulturze konsumpcyjnej
Przemysław Urbańczyk, Zdobywcy północnego Atlantyku

2005
Andrzej Dziubiński, Stosunki dyplomatyczne polsko-tureckie  

w latach 1500–1572 w kontekście międzynarodowym
Magdalena Górska, Polonia – Respublica – Patria.  

Personifikacja Polski w sztuce XVI–XVIII wieku



Roman Michałowski, Zjazd gnieźnieński. Religijne przesłanki 
powstania arcybiskupstwa gnieźnieńskiego

Jerzy Rohoziński, Święci, biczownicy i czerwoni chanowie. 
Przemiany religijności muzułmańskiej w radzieckim i poradzieckim 

Azerbejdżanie
Krzysztof Skwierczyński, Recepcja idei gregoriańskich w Polsce  

do początku XIII wieku

2006
Nikodem Bończa Tomaszewski, Źródła narodowości.  

Powstanie i rozwój polskiej świadomości w II połowie XIX  
i na początku XX wieku

Sławomir Buryła, Opisać Zagładę. Holocaust w twórczości 
Henryka Grynberga

Zbigniew Kloch, Odmiany dyskursu. Semiotyka życia publicznego 
w Polsce po 1989 roku

Sebastian Tomasz Kołodziejczyk, Granice pojęciowe metafizyki
Rafał Koschany, Przypadek. Kategoria egzystencjalna i artystyczna 

w literaturze i filmie
Józef Piórczyński, Pierwszy egzystencjalista. Filozofia absolutnej 

skończoności Fryderyka Jacobiego
Maciej Płaza, O poznaniu w twórczości Stanisława Lema
Małgorzata Puchalska-Wasyl, Nasze wewnętrzne dialogi.  

O dialogowości jako sposobie funkcjonowania człowieka
Justyna Straczuk, Cmentarz i stół. Pogranicze prawosławno-

katolickie w Polsce i na Białorusi
Stanisław Zapaśnik, „Walczący islam” w Azji Centralnej.  

Problem społecznej genezy zjawiska



2007
Katarzyna Filutowska, System i opowieść. Filozofia narracyjna  

w myśli F. W. J. Schellinga w latach 1800–1811
Jakub Kloc-Konkołowicz, Rozum praktyczny w filozofii Kanta  
i Fichtego. Prymat praktyczności w klasycznej myśli niemieckiej

Barbara Krawcowicz, William James. Pragmatyzm i religia
Paweł Majewski, Między zwierzęciem a maszyną.  

Utopia technologiczna Stanisława Lema
Teresa Michałowska, Średniowieczna teoria literatury w Polsce. 

Rekonesans
Małgorzata Mikołajczak, Pomiędzy końcem i apokalipsą.  

O wyobraźni poetyckiej Zbigniewa Herberta
Aneta Pieniądz, Tradycja i władza.  

Królestwo Włoch pod panowaniem Karolingów, 774–875
Wojciech Tomasik, Ikona nowoczesności.  

Kolej w literaturze polskiej
Piotr Żbikowski, W pierwszych latach narodowej niewoli. Schyłek 

polskiego Oświecenia i zwiastuny romantyzmu

2008
Grażyna Jurkowlaniec, Epoka nowożytna wobec średniowiecza. 

Pamiątki przeszłości, cudowne wizerunki, dzieła sztuki
Halina Manikowska, Jerozolima – Rzym – Compostela.  

Wielkie pielgrzymowanie u schyłku średniowiecza
Maciej Potz, Granice wolności religijnej w państwie 

demokratycznym. Kwestie wolności sumienia i wyznania oraz 
stosunek państwa do religii w Stanach Zjednoczonych Ameryki  

w latach 90. XX wieku
Beata Śniecikowska, „Nuż w uhu”? Koncepcje dźwięku w poezji 

polskiego futuryzmu 



Przemysław Urbańczyk, Trudne początki Polski

2009
Weronika Chańska, Nieszczęsny dar życia.  

Filozofia i etyka jakości życia w medycynie współczesnej
Jacek Gądecki, Za murami.  

Krytyczna analiza dyskursu na temat osiedli grodzonych w Polsce
Maciej Gorczyński, Prace u podstaw.  

Polska teoria literatury w latach 1913–1939
Krzysztof Jaskułowski, Nacjonalizm bez narodów.  

Nacjonalizm w koncepcjach anglosaskich nauk społecznych
Justyna Kowalska-Leder, Doświadczenie Zagłady z perspektywy 

dziecka w polskiej literaturze dokumentu osobistego
Stanisław Łojek, Megalopsychokracja. O cnocie w polityce  

i polityce cnoty (Od Homera do Arendt i Straussa)
Grzegorz Myśliwski, Wrocław w przestrzeni gospodarczej Europy 

(XIII–XV wiek). Centrum czy peryferie?
Robert Poczobut, Między redukcją a emergencją.  

Spór o miejsce umysłu w świecie fizycznym
Artur Przybysławski, Buddyjska filozofia pustki

Tadeusz Szubka, Filozofia analityczna.  
Koncepcje, metody, ograniczenia

Tomasz Tiuryn, Boecjusz i problem uniwersaliów
Marcin Trzęsiok, Pieśni drzemią w każdej rzeczy.  

Muzyka i estetyka wczesnego romantyzmu niemieckiego
Adam Workowski, Ontologiczne podstawy posiadania

Paweł Żmudzki, Władca i wojownicy.  
Narracje o wodzach, drużynie i wojnach w najdawniejszej 

historiografii Polski i Rusi



2010
Piotr Celiński, Interfejsy. Cyfrowe technologie w komunikowaniu

Anna Dziedzic, Antropologia filozoficzna  
Edwarda Abramowskiego

Piotr Filipkowski, Historia mówiona i wojna. Doświadczenie 
obozu koncentracyjnego w perspektywie narracji biograficznych

Krzysztof Hubaczek, Bóg a zło. Problematyka teodycealna  
w filozofii analitycznej

Monika Małek, Liberalizm etyczny Johna Stuarta Milla. 
Współczesne ujęcia u Johna Graya i Petera Singera

Ireneusz Piekarski, Z ciemności.  
O twórczości Juliana Stryjkowskiego

Marek Słoń, Miasta podwójne i wielokrotne  
w średniowiecznej Europie

Jan Wasiewicz, Oblicza nicości.  
Z dziejów nihilizmu europejskiego w XIX wieku

2011 
Natalia Bloch, Urodzeni uchodźcy.  

Tożsamość diasporyczna pokolenia młodych Tybetańczyków  
w Indiach

Mirosława Buchholtz, Henry James i sztuka auto/biografii
Monika Murawska, Filozofowanie z zamkniętymi oczami. 

Fenomenologia ciała Michela Henry’ego
Andrzej Wypustek, Bogowie, herosi i wybrańcy: 

 studia nad wizerunkiem zmarłych w greckich epigramatach 
nagrobnych w epoce hellenistycznej i grecko-rzymskiej

Radosław Zenderowski, Religia a tożsamość narodowa  
i nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej.  

Między etnicyzacją religii a sakralizacją etnosu (narodu)



Dorota Zygmuntowicz, Praktyka polityczna.  
Od Państwa do Praw Platona

W PRZYGOTOWANIU

Wojciech Bałus, Gotyk bez Boga?  
W kręgu znaczeń symbolicznych architektury sakralnej XIX wieku

Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz, Ewolucje teorii.  
Biologizm w modernistycznym literaturoznawstwie rosyjskim

Anna Engelking, Kołchoźnicy. Antropologiczne studium 
tożsamości wsi białoruskiej przełomu XX i XXI wieku
Paweł Gancarczyk, Muzyka wobec rewolucji druku.  

Przemiany w kulturze muzycznej XVI wieku
Anna Kutaj-Markowska, Dwa przełomy.  

Sztuka polska po 1955 i 1989 roku
Roman Murawski, Filozofia matematyki i logiki  

w Polsce międzywojennej
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