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Wstęp

Wybory roku 2015 były prawdopodobnie największą klęską lewicy w najnow-
szej historii Polski. Skupiając się wyłącznie na ostatnim ćwierćwieczu, porażka 
Zjednoczonej Lewicy i partii Razem oznacza, że po raz pierwszy od zmiany 
ustrojowej lewica partyjna nie ma formalnej reprezentacji w parlamencie. 
Porażka Magdaleny Ogórek pięć miesięcy wcześniej była mniej bolesna poli-
tycznie, ale bardzo symboliczna: to najniższy wynik lewicy w historii wyborów 
prezydenckich od listopada 1990 roku.

Wybory roku 2015 były też punktem przełomowym dla polskiej lewicy. 
Na poziomie instytucjonalnym po raz pierwszy w III Rzeczypospolitej udało 
się skutecznie przełamać monopol kierownictwa SLD na konfi gurację i kon-
trolowanie struktur terenowo-partyjnych. Założona w maju 2015 roku partia 
Razem w ciągu czterech miesięcy stworzyła struktury lokalne, zarejestrowała 
listy do sejmu w 22. okręgach, opracowała i wdrożyła strategię wyborczą, 
nieformalnie wygrała najważniejszą debatę telewizyjną, a wynik wyborczy dał 
jej państwową subwencję.

Udało się również zerwać z pewnymi cechami dotychczasowego języka lewi-
cy, który w ostatnich latach był podobny do języka partii centrowo-liberalnych. 
Jeszcze w 2011 roku Sojusz Lewicy Demokratycznej rozpoczynał swój program 
wyborczy od kawalkady sloganów związanych z „bezpieczeństwem obywateli 
w uporządkowanym państwie”. W 2015 roku w programie Zjednoczonej Lewicy 
na pierwszym miejscu zastąpiła je „praca”, choć ujęta w neoliberalną mantrę 
„koniecznego rozwoju” (bez doprecyzowania, czym ów rozwój jest).
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Zjawiska te nie mogą być jednak interpretowane wyłącznie zero-jedynkowo, 
jako sukces Partii Razem i klęska Zjednoczonej Lewicy, czyli przede wszystkim 
SLD pod wodzą Leszka Millera. Formalna porażka polskiej lewicy w wybo-
rach prezydenckich i parlamentarnych jest tylko jedną stroną szerszych zja-
wisk politycznych, którymi targają narastające sprzeczności. Te sprzeczności
na poziomie krajowym rezonują z kolei ze sprzecznościami systemowymi na 
poziomie struktur globalnych. Uchwycenie tego kontekstu rzuca inne światło 
na polskie kampanie wyborcze.

Rok 2015 był wyjątkowy dla europejskiej lewicy. We wstrząsanej kryzysem 
Grecji styczeń przyniósł zwycięstwo wyraźnie lewicowej Syrizy. Odbiło się to 
donośnym echem w całej Europie, a szczególnie wśród jej centrystycznych elit. 
W Polsce polityczne centrum piórem Marka Beylina z „Gazety Wyborczej” 
ostrzegało, że:

(...) w oczach lewicy partia Tsiprasa staje się strażnikiem demokratycznych wartości, wszak 
chce, by Unia respektowała wolę Greków i pojęła, że fundowany im program antykryzysowy 
kłóci się z zasadą sprawiedliwego i godnego traktowania społeczeństw. Problem w tym, że 
SYRIZA bardziej przypomina niszczyciela demokracji niż jej strażnika, bo to, co głosi, zbliża 
ją do skrajnych prawicowych ugrupowań, jak Front Narodowy we Francji. Sojusz premiera 
Aleksisa Tsiprasa z Niezależnymi Grekami, przy których Front Narodowy wydaje się partią 
niemal centrową, to nie smutna konieczność, lecz wybór bliskiego ideowo partnera1.

W Hiszpanii rządząca centrowo-prawicowa Partia Ludowa Mariano Rajoya 
wygrała wybory regionalne, ale z najgorszym wynikiem w ostatnich dwóch de-
kadach. Od konkurencyjnej, socjaldemokratycznej Hiszpańskiej Socjalistycznej 
Partii Robotniczej Pedra Sáncheza dzieliły ją zaledwie dwa punkty procentowe. 
Ukrytym zwycięzcą wyborów była jednak partia Podemos Pabla Iglesiasa 
Turrióna, która nie wystartowawszy formalnie w wyborach, skutecznie po-
pierała lokalnych kandydatów spoza krajowych struktur władzy. W rezultacie 
media głównego nurtu dość jednoznacznie określiły wybory jako realny sukces 
właśnie Podemos2, budząc niepokój i Rajoya, i Sáncheza.

Społeczne sukcesy Syrizy i Podemos to ważny głos, ale pochodzący z poli-
tycznych peryferii Europy. Realne centrum decyzyjne w postaci „triumwiratu” 
Merkel/Hollande/Draghi mogłoby go po prostu zlekceważyć. Ale zwycięstwo 
Jeremy’ego Corbyna w wyborach na przewodniczącego brytyjskiej Partii Pracy 
było głosem z samego centrum. W czasie gdy Wielka Brytania znalazła się na 
politycznym rozdrożu, wyraźne ideologiczne przesunięcie Partii Pracy w lewo 
wywołało konsternację. Trudno było nie dostrzec oznak paniki, która para-
doksalnie pojawiła się także w części lewej strony brytyjskiej sceny politycznej, 

1 M. Beylin, SYRIZA? Lewico, źle lokujesz uczucia, „Gazeta Wyborcza – Magazyn Świąteczny”, 
nr 8, 21.02.2015, http://wyborcza.pl/magazyn/1,143552,17460996,SYRIZA__Lewico__zle_lokujesz_
uczucia.html (7.11.2015).

2 Los indignados in power, „Th e Economist”, nr 27, 4.07.2015, http://www.economist.com/news/
europe/21656735-left -wing-parties-are-taking-over-cities-los-indignados-power (23.07.2015).
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a której wyrazem był emocjonalny artykuł Tony’ego Blaira skierowany wprost 
przeciw Corbynowi3.

W Polsce na początku 2015 roku pozornie nic godnego szczególnej uwagi 
się nie działo. Rządząca Platforma Obywatelska posiadała całkiem bezpieczną, 
choć topniejącą, 10-punktową przewagę nad Prawem i Sprawiedliwością4. 
Sojusz Lewicy Demokratycznej balansował na granicy 6%, ale ponieważ 
w poprzednich 12 miesiącach miał średnio 8% deklarowanego poparcia i nie 
widać było systematycznej tendencji spadkowej, można było uznać, że ten 
niższy wynik w styczniu jest raczej wyjątkiem, niekoniecznie zapowiadającym 
późniejszą katastrofę. Powstały pół roku wcześniej Ruch Sprawiedliwości 
Społecznej Piotra Ikonowicza w żaden sposób nie był w stanie przebić się do 
mediów i opinii publicznej, by zagrozić SLD.

Kierownictwo SLD już wówczas musiało jednak mieć świadomość, że 
w nadchodzących wyborach de facto nie walczy o fotel prezydenta lub pre-
miera. Pomijając walkę o utrzymanie przywództwa wewnątrz partii, realna 
walka toczyła się o odbudowanie trwałej podstawy poparcia społecznego, która 
ewentualnie umożliwiłaby przejęcie władzy w wyborach 2019 roku.

Tę samą strategię przyjęło nowo powstałe Razem, a dzięki uzyskaniu pań-
stwowej subwencji jego działalność nabrała rozpędu. Rosną więc oczekiwania 
na odbudowę lewicy. Fala niosąca grecką, hiszpańską i brytyjską lewicę zdaje 
się temu sprzyjać, ale przekonanie, że możliwe jest proste przełożenie rozwiązań 
partyjno-strategicznych z jednych krajów do innych, jest naiwne. Spojrzenie od 
strony systemowej pozwoli dostrzec, że pod wieloma względami polska lewica 
znajduje się w sytuacji klinczu strategiczno-programowego. By go omówić, ko-
nieczne jest wyjaśnienie, czym jest ów system, którego rola jest tutaj rozpatrywana.

Kontekst systemowy

Wymiar ekonomiczny jest podstawą społecznego istnienia człowieka. 
Organizacja społeczna polega w pierwszej kolejności na dążeniu do okiełz-
nania nieograniczonych oczekiwań społecznych wobec ograniczonych zasobów 
materialnych. Z tej perspektywy najlepszym (w rozumieniu metodologicznej 
zasady dążenia do najlepszego wyjaśnienia) sposobem ujmowania zjawisk 
społecznych jest wykorzystanie koncepcji systemu-świata5.

3 T. Blair, Jeremy Corbyn’s politics are fantasy – just like Alice in Wonderland, 29.08.2015, http://
www.theguardian.com/commentisfree/2015/aug/29/tony-blair-labour-leadership-jeremy-corbyn 
(7.11.2015).

4 Preferencje partyjne w styczniu, komunikat CBOS nr 5/2015, s. 2.
5 I. Wallerstein, Analiza systemów-światów. Wprowadzenie, przeł. K. Gawlicz, M. Starnawski, 

Warszawa 2007, s. 41.
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System-świat jest strukturą terytorialną, którą tworzy osiowy podział 
pracy. Praca jest niezbędnym czynnikiem, pozwalającym na przemianę wielu 
zasobów materialnych w rzeczy posiadające wartość użytkową lub wymienną, 
na przykład w towary. Systemy-światy są systemami historycznymi, co ozna-
cza, że charakterystyka danego systemu-świata w danym czasie jest trudna do 
porównania z innymi systemami-światami w innym czasie. Mówiąc inaczej: 
historia systemów-światów jest nieciągła. Tak rozumiany system nie ma nic 
wspólnego z ogólnymi, formalnie lub nomotetycznie zorientowanymi teoriami 
systemów Talcotta Parsonsa, Niklasa Luhmanna czy Karla Deutscha.

Współczesny system-świat – kapitalizm – ma swój początek w „długim 
XVI stuleciu”. W ujęciu Immanuela Wallersteina kapitalizm jest tzw. gospodarką-
-światem, a więc systemem, który nie posiada jednej, dominującej struktury 
politycznej. Typologicznym przeciwieństwem gospodarek-światów są imperia-
-światy, które taką strukturę mają. Podstawową cechą wyróżniającą kapitalizm 
spośród innych, historycznie obecnych gospodarek-światów jest to, że jako 
system premiuje on wszystkie działania na rzecz bezkresnej akumulacji kapi-
tału i hamuje wszelkie działania taką akumulację ograniczające6. Nie chodzi 
przy tym wyłącznie o ilość akumulowanego kapitału, bo ten jest konsekwencją 
między innymi geografi cznej ekspansji kapitalizmu, ale właśnie o jakościowy 
wyróżnik: systemową logikę akumulacji, która nie ma odpowiednika w historii.

Systemowa logika bezkresnej akumulacji kapitału jest zakorzeniona w pro-
cesach społecznych, z których żaden nie jest charakterystyczny wyłącznie dla 
kapitalizmu, a jednak każdy z nich przyczynia się do funkcjonowania systemu 
i każdy generuje systemowe sprzeczności. Te podstawowe procesy społeczne 
to: emancypacja podmiotu, podział wartości dodatkowej i społeczna kon-
strukcja wiedzy.

Emancypacja podmiotu opiera się na przełamywaniu zewnętrznych dla 
podmiotu ograniczeń, także tych narzucanych przez instytucje polityczne 
i społeczne. Przykłady można mnożyć: swobodny przepływ kapitału, swoboda 
podróży i świadczenia pracy, prawo do zakupu dowolnego towaru w dowol-
nym miejscu, uwolnienie zawodów, likwidacja kwot, eliminacja licencji, brak 
cenzury, brak represji politycznych, swoboda wyrażania poglądów etc. Ten 
katalog wartości można podpiąć pod naczelną wartość neoliberalnej ideologii, 
niejasno zdefi niowaną „wolność”.

Przełamywanie ograniczeń ma jednak drugą stronę. Pozbawia podmiot 
„gwarancji reprodukcji”7. System, w którym ograniczenia wolności podmiotu 
odgrywają istotną rolę, na przykład system wsparty przez instytucje kolektywno-
-religijne, umożliwia reprodukcję na podstawie przeszłych działań podmiotu. 
Przykładowo struktura plemienna narzuca jednostce liczne ograniczenia, 
w tym na ogół ścisłą hierarchię, ale jednocześnie daje realną gwarancję, że 

6 I. Wallerstein, Th e West, Capitalism, and the Modern World-System, „Review” 1992, nr 4, s. 567.
7 Tamże, s. 568–569.
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podporządkowanie regułom wyeliminuje ryzyko braku „środków do życia” 
jednostki: pożywienia i schronienia.

System, w którym ograniczenia zostają zniesione, zmusza podmiot do 
polegania wyłącznie na bieżącej (nie przeszłej) aktywności. Przykładowo li-
kwidacja ograniczeń w przepływie kapitału, uwolnienie zawodów i swoboda 
konkurencji często doprowadza do upadku rodzinne zakłady produkcyjne, 
gdzie reprodukcja jednostki była wprost uzależniona od bycia częścią struktury 
kolektywnej wraz z jej ograniczeniami. Aktywność przeszła (doświadczenie, 
przyuczenie do zawodu, odziedziczony dostęp do środków produkcji) stają 
się mało lub zgoła zupełnie nieistotne. Bieżąca aktywność wiąże się z kolei 
z ryzykiem niepowodzenia (np. z przyczyn losowych) reprodukcji8.

Z perspektywy logiki bezkresnej akumulacji kapitału podmiot zakorzeniony 
w strukturze kolektywnej stara się zachować dla siebie gwarancję reprodukcji 
i jednocześnie pozbawić innych takich gwarancji, bo tylko w ten sposób – po-
przez ekspansję – można akumulować kapitał w nieskończoność (a przynaj-
mniej do granic możliwości natury). Taka strategia z konieczności prowadzi 
do konfl iktu i systemowych sprzeczności: celem podmiotu jest jednocześnie 
utrzymanie ograniczeń i ich likwidacja.

Kolejnym systemowym procesem jest ekstrakcja wartości dodatkowej, to zna-
czy – w uproszczeniu – wartości nadmiarowej w stosunku do podstawowych 
potrzeb reprodukcyjnych systemu. Kapitalizm jest systemem, w którym ilość 
wytworzonej wartości jest historycznie największa. Nie jest to specjalnie zaskaku-
jące, skoro kapitalizm jest też terytorialnie najrozleglejszym systemem-światem, 
co przy jednoczesnym wzroście populacji oznacza, że obejmuje swoim zasięgiem 
największą w historii liczbę robotników, z których pracy powstaje wartość.

Ekstrakcja wartości dodatkowej może odbywać się na dwa podstawowe 
sposoby: poprzez rentę9 i poprzez zyski. Ekstrakcja poprzez rentę wymaga 
realnego zabezpieczenia politycznego, gwarantującego, że właściciel czynnika 
produkcji faktycznie otrzyma dochód z tytułu własności czynnika oraz że po-
daż danego czynnika będzie względnie stała. Ekstrakcja poprzez zysk wymaga 
sprzedaży na rynku towaru wytworzonego za pomocą zainwestowanych przez 
właściciela czynników produkcji za cenę wyższą niż całkowity koszt produkcji. 
Oba sposoby były obecne w systemach przedkapitalistycznych i są obecne 
w kapitalizmie, choć w pespektywie średnio- i długookresowej ekstrakcja przez 
zysk w procesach produkcyjnych ma większe znaczenie10.

Kluczowe dla zrozumienia strategii wyborczych lewicy jest uzasadnienie 
jednego lub drugiego sposobu ekstrakcji wartości. Ekstrakcja przez rentę opie-
ra się na micie „tradycji” (w tym: prawa boskiego, prawa natury, odwiecznej 

8 Tamże, s. 570.
9 Używam tu pojęcia renty w znaczeniu korzyści osiąganych z tytułu kontroli dowolnego czynnika 

produkcji o ograniczonej podaży, bez zaangażowania kontrolującego w proces produkcji.
10 I. Wallerstein, Th e West..., dz. cyt., s. 571.
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prawdy): tak było, tak jest, tak być musi. Ekstrakcja przez zysk z produkcji 
opiera się na micie „wyjątkowości jednostki”: ciężką pracą i nadzwyczajną 
pomysłowością dochodzi się do wielkiego bogactwa. Oba mity są obecne 
w tekstach programowych partii, choć nie zawsze jest to wyrażone wprost. 
Balansowanie między nimi umożliwia elastyczne dopasowanie się do aktu-
alnej konfi guracji politycznej, co w przypadku wyborów 2015 roku idealnie 
wykorzystało Prawo i Sprawiedliwość.

Warto przy tym zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt ekstrakcji wartości 
dodatkowej: ekstrakcja poprzez rentę jest – ze względu na konieczność zaanga-
żowania machiny politycznej w celu skutecznej egzekucji – jawna, widoczna dla 
opinii publicznej, a zatem możliwa do oprotestowania i potencjalnie wywołująca 
polityczny opór. Ekstrakcja poprzez zysk z produkcji może być ukryta przed 
opinią publiczną, co nie znaczy, że takie ukrycie jest proste i zawsze możliwe. 
Ukrycie ekstrakcji wartości dodatkowej poprzez zysk w wymianie towarowej 
jest główną składową tzw. nierównej wymiany, jednego z podstawowych pro-
cesów globalizacyjnych11.

Ostatnim z rozważanych tutaj procesów jest konstruowanie wiedzy o świecie. 
Chodzi przede wszystkim o wykorzystanie szczególnego sposobu identyfi kacji 
cech i elementów świata: o metodę naukową. Nauka jako system i sposób zdo-
bywania (konstruowania) wiedzy jawi się jako proces uzasadniający (rzekomo) 
w sposób pewny inne procesy związane z bezkresną akumulacją kapitału, 
czego przejawem jest choćby powstanie i ciągła dywergencja dyscyplin na-
ukowych. Z tej perspektywy łatwo zrozumieć, dlaczego wydawanie w drugiej 
połowie XX wieku prac Th omasa Kuhna, Paula Feyerabenda czy Ivana Illicha, 
kwestionujących dominującą pozycję wiedzy naukowej w strukturach władzy, 
spotkało się z silnym oporem elit umocowanych właśnie w tych strukturach.

Z procesami, w ramach których możliwa jest podstawowa aktywność w ka-
pitalistycznej gospodarce-świecie – bezkresna akumulacja kapitału – związane 
są szczególne cechy strukturalne systemu-świata. Najważniejsze z nich to 
własność prywatna, utowarowienie, suwerenne państwo.

Własność prywatna odnosi się do zabezpieczenia jakiejś rzeczy (a współ-
cześnie także abstraktów w rodzaju dóbr intelektualnych, pomysłów) przed 
dostępem i użyciem przez zbiorowość (podatki, konfi skata) lub jednostkę (kra-
dzież, oszustwo). Ochrona własności przed użyciem przez inną jednostkę nie
jest oczywiście nowością historyczną kapitalizmu. Ciekawe jest natomiast 
to, że w kapitalistycznej gospodarce-świecie tak dużą wagę przykłada się do 
ochrony własności prywatnej przed dostępem zbiorowości. Przybiera to postać 
hasła, jakże dobrze znanego z niemal wszystkich kampanii wyborczych świata 
Zachodu: obniżanie podatków.

11 S. Bunker, Modes of Extraction, Unequal Exchange, and the Progressive Underdevelopment of 
an Extreme Periphery: Th e Brazilian Amazon, 1600–1980, „American Journal of Sociology” 1984, 
nr 5, s. 1024.
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Utowarowienie jest niezbędnym elementem ekstrakcji wartości przez zysk, 
to znaczy przez produkcję na rynek. Utowarowienie dóbr, czyli nadawanie im 
obok wartości użytkowych wartości wymiennych, jest zjawiskiem znanym 
w różnych historycznych systemach-światach. Kapitalizm charakteryzuje się 
większym utowarowieniem ziemi niż poprzednie systemy, przede wszystkim 
dlatego, że historycznie kurczy się odsetek gospodarstw domowych uprawia-
jących ziemię. Wraz z urbanizacją utowarowienie ziemi, a raczej przestrzeni, 
ma jednak coraz większe znaczenie dla opinii publicznej12. Jak łatwo dostrzec, 
sprawa kontroli przestrzeni miejskiej była jednym z głównych punktów pro-
gramów tzw. ruchów miejskich, czyli nowych partii, aspirujących do pierwszo-
planowych ról w polskiej polityce.

Utowarowienie siły roboczej jest bardziej złożonym zjawiskiem. Kapitalizm 
kojarzony jest z proletaryzacją, czyli powstawaniem klasy o ograniczonym 
dostępnie do środków produkcji innych niż własna siła robocza. Ta siła ro-
bocza jest zatem rynkowo wystawiana na sprzedaż przez proletariuszy. Ale 
proletaryzacja nie przebiega w kapitalistycznej gospodarce-świecie prostoli-
niowo. Istnieje granica proletaryzacji, którą wymusza logika systemu. Dzieje 
się tak, ponieważ istnienie niepłatnej pracy i pracowników niebędących 
proletariuszami (np. pracy niepłatnej wykonywanej w ramach własnych 
gospodarstw domowych) istotnie przyczynia się do możliwości akumulacji 
kapitału. Z drugiej strony jednak generuje to sprzeczności: mniej płatnej pracy 
to mniej konsumentów, co w przypadku kryzysów nadprodukcji oznacza 
hamowanie akumulacji kapitału.

Innym aspektem utowarowienia siły roboczej jest niewolnictwo, czyli de facto 
utowarowienie pracowników. Przyjmując, że kapitalistyczna gospodarka-świat 
istnieje od co najmniej XVII wieku, jest oczywiste, że w jej ramach niewolnic-
two było formą wykorzystywania siły roboczej w procesach produkcyjnych. 
Ale z perspektywy XXI wieku coś innego wydaje się ważniejsze: to, że także 
dzisiejszy proletariat ma często poczucie, iż przedmiotem transakcji rynkowych 
nie jest jego siła robocza, ale właśnie on sam13.

Trzecią cechą strukturalną współczesnego systemu-świata jest istnienie 
systemu suwerennych państw. Suwerenność odnosi się do zdolności egze-
kwowania prawa na danym terytorium przez jednorodną władzę polityczną. 
Tak zdolność jest uzasadniana przede wszystkim treścią prawa, a szczególnie 
ustawą zasadniczą. Spojrzenie empiryczne musi jednak prowadzić do ostrożne-
go defi niowania realnej (operacyjnej) suwerenności. Współczesne państwa są 
częściami sieci i jako takie nie mają całkowitej swobody w określaniu i realizacji 
działań politycznych. Z perspektywy teorii systemów-światów najistotniejszą 

12 Por. D. Harvey, Bunt miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja, przeł. A. Kowalczyk i in., 
Warszawa 2012.

13 R. Ross, Slaves to Fashion: Poverty and Abuse in the New Sweatshops, Ann Arbor 2004.
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siecią jest system międzypaństwowy14. Z faktu, że państwa są częściami sieci, 
wynika między innymi to, iż dane deklaracje ochrony praw własności lub 
ochrony procesu emancypacji (bądź przeciwnie: procesy ograniczania, „przy-
wracania tradycji”) mogą być skutecznie podważone.

Z perspektywy problemów pracy – która jako jedyny czynnik produkcji 
posiada zdolność wytwarzania w produkcji wartości dodatkowej, a zatem jest 
niezbędna dla bezkresnej akumulacji kapitału – system międzypaństwowy 
umożliwia stworzenie osiowego podziału pracy, co z kolei przekłada się na moż-
liwość rozładowania kryzysu nadprodukcji w danym państwie/grupie państw 
metodą podnoszenia pensji i zwiększania w ten sposób konsumpcji; wyższy 
koszt pracy może zostać zrównoważony ekspansją całej gospodarki-świata15.

Zaprezentowany wyżej szkic teorii współczesnego systemu-świata (ka-
pitalizmu) umożliwia stworzenie ram interpretacyjnych dla przedstawienia 
problemów dzisiejszej lewicy w Europie.

Lewica w Europie: przypadek Podemos, przypadek 
Razem

W różnych krajach różne ugrupowania lewicowe mierzą się z rozmaitymi 
problemami. By można było z nimi porównywać problemy polskiej lewicy 
w wyborach 2015 roku, konieczne jest znalezienie jakiegoś wspólnego mia-
nownika. Nakreślona wyżej perspektywa kieruje uwagę w stronę problemów 
systemowych. Zostaną one krótko omówione na przykładzie hiszpańskiego 
Podemos, gdyż sytuacja tego ugrupowania wraz z jego politycznym i społecz-
nym usytuowaniem względem Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej 
(PSOE) jest pod wieloma względami modelowa dla dyskusji o Zjednoczonej 
Lewicy/Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Razem w Polsce.

Partia Podemos powstała w konsekwencji protestów społecznych w Hiszpanii 
w roku 2011, znanych pod nazwą „Ruch 15 maja”. Protesty były z kolei rezul-
tatem polityki oszczędności realizowanej przez ówczesnego premiera José 
Luisa Zapatero z PSOE w czasie szalejącego w Europie kryzysu ekonomicznego 
i politycznego. Namacalnym dowodem tego, jak poważny jest to kryzys, był 
między innymi drastyczny skok bezrobocia z około 8% w 2007 do 22% w 2011 
roku16. Jak zauważa Pablo Iglesias – współtwórca i lider Podemos – zrozumienie, 

14 Używam tego określenia synonimicznie do bardziej popularnego w polskiej literaturze „systemu 
międzynarodowego”, nie wdając się w rozważania na temat koncepcyjnych różnic między nimi.

15 I. Wallerstein, Historical Capitalism, London–New York 1996, s. 36; T. Hall, Incorporation 
into and Merger of World-Systems, [w:] S. Babones, Ch. Chase-Dunn (red.), Routledge Handbook of 
World-Systems Analysis, London–New York 2012, s. 48.

16 World Development Indicators, http://databank.worldbank.org (13.10.2015).
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że przyczyny kryzysu tkwią w mechanizmie kapitalizmu, wymagało (i nadal 
wymaga) abstrakcyjnego i teoretycznego namysłu17. Nie powinno dziwić, że 
w sytuacji 22-procentowego bezrobocia skłonność do teoretyzowania wśród 
bezrobotnych i prekariatu jest niewielka. Abstrakt został zastąpiony przez 
konkret: „winnym” sytuacji był „skorumpowany” establishment, dwupartyjna 
postfrankistowska hiszpańska scena polityczna PSOE i Partii Ludowej (PP).

Rzeczywistość kapitalistycznej gospodarki-świata jest bardziej skompliko-
wana. Źródeł obecnego kryzysu należy upatrywać w zjawiskach narastających 
od lat 60. XX wieku. System-świat osiągnął już w XIX stuleciu granice swojej 
terytorialnej ekspansji. Rozkład Imperium Brytyjskiego, a następnie dwie 
wojny opóźniły negatywne efekty braku możliwości dalszej ekspansji. Efekty 
te ujawniły się, gdy po II wojnie światowej, na skutek różnych czynników 
(m.in. postępu technologicznego i rozpadu oligopoli) zwiększyła się liczba 
producentów tzw. towarów przodujących, to znaczy towarów, których wy-
miana w procesie nierównej wymiany jest najbardziej opłacalna ze względu 
na ekstrakcję wartości dodatkowej. To spowodowało nadmiar produkcji przy 
niedostatecznym popycie. Nadprodukcja doprowadziła do spadku cen, a więc 
spadku zysków. Z braku możliwości ekspansji i relokacji produkcji zyski 
„ratowane” były poprzez ograniczanie kosztów pracy (pensji) i likwidację 
niektórych praw pracowniczych. To z kolei prowadziło do dalszego spadku 
popytu. „Ratunkiem” (a w rzeczywistości kamieniem u szyi) okazała się fi nan-
sjalizacja. Niskie koszty pożyczania kapitału – regulowane administracyjnie 
przez banki centralne – skłaniały do inwestowania w sektor fi nansowy, który 
przynosił doraźne zyski (m.in. poprzez spekulację giełdową, czyli wymianę 
„wyobrażeń” zamiast towarów), pozornie zwiększał konsumpcję (poprzez 
kredyty konsumenckie), ale jednocześnie tworzył bańkę spekulacyjną18. Jej 
pęknięcie na rynku nieruchomości w USA nie tyle wywołało kryzys na świecie, 
ile po prostu zerwało kryjącą go zasłonę.

Przyjmując perspektywę teorii systemów-światów, należy podkreślić, że nie 
ma sposobu na zatrzymanie wyżej zarysowanej spirali upadku. Gospodarka-
-świat nie może się rozszerzyć, możliwe są co najwyżej „korekty” w jej ra-
mach, swoista ekspansja wewnętrzna, czyli dokładnie to, czym jest obecna 
polityka oszczędności narzucona europejskim peryferiom przez „trojkę”: 
Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Komisję Europejską i Europejski Bank 
Centralny. Te „korekty” nie sprawią jednak, że możliwy będzie powrót w Europie 
(i szerzej: w rdzeniu gospodarki-świata) do dynamiki rozwoju z pierwszych 
dwóch dekad po II wojnie światowej. W tym sensie teoria systemu-świata jest 
dość jednoznaczna: „Czy kapitalizm ma jakąkolwiek przyszłość? Nie”19.

17 P. Iglesias, Spain on the Edge, „New Left  Review” 2015, nr 3 (93), s. 33.
18 R. Brenner, Th e Economics of Global Turbulence, London–New York 2006.
19 I. Wallerstein, R. Collins, M. Mann, G. Derluguian, C. Calhoun, Does Capitalism Have 

a Future?, New York 2013.
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Trudno zatem szczerze dziwić się, dlaczego PSOE pod wodzą Zapatero, 
a później PP pod przywództwem Rajoya nie znalazły żadnego sposobu, by 
choćby doraźnie uspokoić nastroje społeczne. Przyjętą strategią było przecze-
kanie: coś, co równolegle sprawdzało się dobrze podczas tzw. arabskiej wiosny, 
a później na przykład w trakcie „rewolucji parasolek” w Hongkongu.

Iglesias wskazuje jednak, że wytworzyła się w ten sposób luka w swoistym 
centrum politycznego spektrum. Jego zdaniem sukces powstającej na przeło-
mie 2013 i 2014 roku Podemos polegał między innymi na tym, że udało się 
przeformułować podstawową linię podziału politycznego w Hiszpanii. Lewica 
(PSOE) i prawica (PP) zostały zastąpione „nami” i „nimi”, ludem i „kastą” 
(establishmentem). Moralna ocena takiego postępowania zasługuje na osob-
ny artykuł i wnikliwą analizę. Możliwa jest bowiem zarówno interpretacja 
cyniczno-oportunistyczna, jak i pragmatyczno-historyczna. Iglesias pośrednio 
wskazuje na tę drugą możliwość, pisząc o przegapieniu momentu historycznego 
przez dotychczasową hiszpańską „radykalną” lewicę – Izquierda Unida (IU)20. 
Z drugiej strony, gdyby nie radykalizm IU, to Podemos nie byłoby w stanie 
zająć politycznie wygodnej pozycji w centrum nowego podziału na „nas” 
i „tamtych”21. Iglesias wskazuje, że walka o utrzymanie się na tej centralnej 
pozycji będzie jednym z trudniejszych wyzwań, jakie stoją przed Podemos, 
przypominając, iż nowe centrum nie ma – jego zdaniem – nic wspólnego z cen-
trum w starym podziale „lewica/liberałowie/konserwatyści”, czyli faktycznym 
duopolu centrolewicy i centroprawicy22.

Na tej podstawie można wyznaczyć wspólny mianownik dla wszystkich ugru-
powań lewicowych w Europie. Gospodarka znajduje się w kryzysie, z którego 
de facto nie ma wyjścia. Realna walka może toczyć się albo o przyspieszenie 
jego upadku (lewica rewolucyjna), albo o złagodzenie jego efektów dla klasy 
robotniczej (lewica robotnicza) lub dla narodu (lewica nacjonalistyczna). 
Neoliberałowie (w tym centrolewica i centroprawica) walczą – jak się zdaje 
– o przeciągnięcie obecnego stanu rzeczy jak najdłużej23. Tradycyjni konser-
watyści – to znaczy grupy wywodzące się z dawnych krajowych arystokracji 
żyjących z rent, a obecnie gwałtownie tracących tani i bezpieczny dostęp do 
akumulacji kapitału – zostali z kolei postawieni w mało komfortowej sytuacji, 
w której, chcąc nie chcąc, reprezentują podobne krótkoterminowe interesy, co 
lewica nacjonalistyczna. W tej sytuacji z pomocą konserwatystom przychodzi 
idea państw i interesów narodowych, która pełni funkcję listka fi gowego dla 
bezkresnej i ponadnarodowej akumulacji kapitału.

20 P. Iglesias, Understanding Podemos, „New Left  Review” 2015, nr 3 (93), s. 13.
21 P. Iglesias, Spain on the Edge, dz. cyt., s. 25.
22 Tamże, s. 24.
23 Trudno o proste wyjaśnienie, dlaczego „trojka” (MFW, KE, EBC) i tandem Merkel/Hollande 

tak konsekwentnie prowadzą wobec Grecji politykę, której efekty są jawnie sprzeczne z efektami 
zakładanymi, a przynajmniej takimi, jakie komunikowano publicznie.
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Ta przedziwna konfi guracja jest stanem chwilowym, umocowanym w kon-
kretnym momencie historycznym. Iglesias ma rację, że można ją opisać za 
pomocą nowego podziału na „nas” i „kastę”. Jeśli za „kastę” podstawiony zo-
stanie na przykład bliski semantycznie „system” lub „układ”, to powstaje dość 
czytelny łącznik między obecną sytuacją Hiszpanii a Polską.

Oczywiście Hiszpanię i Polskę bardzo dużo dzieli: Hiszpania jest członkiem 
strefy euro, ma istotny wkład w jej PKB, ma bardzo wysokie bezrobocie, ma 
tradycje komunistyczne (identyfi kowane przez część populacji jako wartość 
pozytywna, „mirandum”), została bezpośrednio dotknięta kryzysem 2008 
roku itd. Patrząc jednak od strony rekonfi guracji sceny politycznej, trudno 
nie dostrzec podobieństw. Socjaldemokraci z PSOE to SLD, PP to niezreali-
zowany POPiS24, nowo powstałe Ciudadanos to Nowoczesna Ryszarda Petru, 
a Izquierda Unida to cała grupa rozdrobnionej polskiej lewicy robotniczej, której 
symbolicznym przedstawicielem może być Ruch Sprawiedliwości Społecznej 
Piotra Ikononowicza. Polskim Podemos może być albo Partia Razem, albo 
Prawo i Sprawiedliwość.

Razem powstało jako oddolny ruch niezadowolenia w stosunku do rzą-
dzących elit. W przeciwieństwie do Podemos nie ma za sobą doświadczenia 
masowych protestów ulicznych. Ale tak samo jak w przypadku Podemos okazało 
się, że potencjalne poparcie społeczne dla Razem może być duże. Partii nie 
udało się zdobyć mandatów podczas wyborów 2015 roku, ale przekroczenie 
3-procentowego progu głosów, uprawniającego do otrzymania państwowej 
subwencji, należy traktować jako sukces. Razem używa podobnej retoryki, 
co Podemos. W deklaracji programowej politycy tej partii piszą, przywołując 
hasło „kasty”:

Mamy dość śmieciowej pracy i kredytów na 30 lat. Mamy dość przywilejów podatkowych 
dla wielkich korporacji i banków. Mamy dość kasty polityków, którzy nie wiedzą, jak żyją 
zwykli ludzie25.

Ale Razem nie znajduje się w centrum nowego sposobu opisywania podziału 
politycznego. To miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość, dysponując doskonale 
zorganizowaną strukturą, doświadczeniem, kapitałem, a przede wszystkim 
determinacją w odzyskaniu pozycji w strukturze, w której zaistniało tylko 
na chwilę, w latach 2005–2007. To zaistnienie było zbyt krótkie, by uzyskać 
odporny na przegrane wybory dostęp do sposobów akumulacji kapitału, na 
wzór Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Prawo i Sprawiedliwość – przywołu-
jąc tutaj jeszcze raz słowa Iglesiasa – nie przegapiło momentu historycznego 
w Europie, wykonując dokładnie ten sam manewr co Podemos: redefi niując 
spektrum polityczne tak, by samo mogło zająć pozycję centrum. Z nieświadomą 

24 Niezrealizowany formalnie, jako koalicja parlamentarna, ale jednak realizowany nieformalnie 
poprzez wyraźne zbliżenie ideologiczne części PiS i konserwatystów z PO.

25 Deklaracja programowa Razem, http://partiarazem.pl/program/ (16.11.2015).
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pomocą pospieszył PiS Paweł Kukiz, odnosząc swoisty sukces w wyborach 
prezydenckich i jeszcze większy – biorąc pod uwagę referendalny upadek jego 
sztandarowego pomysłu: JOW-ów – w wyborach parlamentarnych.

W Polsce A.D. 2015 powstała sytuacja, w której rządzące centrum, uśpione 
pozornie korzystnymi wynikami sondaży przedwyborczych, zostało przyłapane 
na braku strategii zabezpieczającej, planu B. W tę pułapkę złapało się też SLD. 
Historyczną szansę na rekonfi gurację wykorzystało za to PiS i Nowoczesna 
Ryszarda Petru. Losy ugrupowania Pawła Kukiza i Partii Razem są uzależnione 
od tego, jak Prawo i Sprawiedliwość wywiąże się z socjalnej części obietnicy 
wyborczych, których realizacja z kolei jest uzależniona od tego, czy kolejna 
fala kryzysu uderzy w Polskę bezpośrednio (bańka na rynku budowlanym 
i nieruchomości) czy tylko pośrednio. Los PSL, które niczym kiedyś Liga 
Polskich Rodzin znajduje się na celowniku Prawa i Sprawiedliwości, zależy 
od siły struktur lokalnych ludowców.

Mając nakreślone ogólne realia funkcjonowania kapitalistycznego systemu-
-świata oraz konkretny moment historyczny w Europie drugiej dekady XXI 
wieku, można przyjrzeć się programom i ukrytym w nich strategiom politycz-
nym dwóch sił lewicowych w Polsce 2015 roku: Zjednoczonej Lewicy i Razem.

Programy Zjednoczonej Lewicy i Razem w kampaniach 
wyborczych 2015 roku

Preludium do przygotowania programu wyborczego Zjednoczonej Lewicy były 
wybory prezydenckie. Sojusz Lewicy Demokratycznej zdecydował się wów-
czas (nie bez kontrowersji w ramach partii) na wystawienie szerzej nieznanej 
politycznie, ale medialnej Magdaleny Ogórek. Rozsądnie jest jednak patrzeć 
na program pani Ogórek jak na program SLD właśnie, a przynajmniej części 
kierownictwa związanego z Leszkiem Millerem. Jak wspomniano wcześniej, 
oczekiwanie wygranej było kompletnie nieuzasadnione. Kandydatura Ogórek 
i jej program należy zatem oceniać jako narzędzie sondowania, do jakiego stop-
nia SLD mogłoby wejść w rolę lewicowo-liberalnej przeciwwagi dla Platformy 
Obywatelskiej.

SLD eksponowało więc wartości związane z neoliberalizmem. Program 
Magdaleny Ogórek26 rozpoczynał się od punktu:

Proponuję gospodarkę rynkową, więcej wolności dla obywateli oraz socjalne państwo,

a trochę później pojawiała się propozycja, by:

26 Wszystkie cytaty na podstawie: http://www.magdalenaogorek.eu/program/najwazniejsze-punkty-
programu/ (16.11.2015).
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(…) uwolnić i rozwinąć przedsiębiorczość przez napisanie od nowa prawa podatkowego 
i obniżenie podatku do 15%.

Odczytując te słowa w świetle ram interpretacyjnych teorii współczesnego 
systemu-świata, można stwierdzić, że SLD proponowało dalszy wzrost roli 
ekstrakcji poprzez zysk (przez rynki), dokonywanej przez wybrane podmioty. 
Więcej wolności dla obywateli to nic innego jak uwolnienie systemowej repro-
dukcji z bezpiecznego umocowania w przeszłości, czyli coś, co jest podstawą 
strategii neoliberalnych, wdrażanych skutecznie przez PO. Trudno orzec, 
dlaczego Sojusz Lewicy Demokratycznej nie zauważał wówczas, że w całej 
Europie trwa mniej lub bardziej głośny bunt lewicy przeciw tej akumulacji 
przez wywłaszczanie27.

W dalszych punktach Ogórek proponowała między innymi dalsze uzależ-
nienie ludzi od kredytów konsumpcyjnych:

Chcę stworzyć system poręczeń i ubezpieczeń dla młodych ludzi, by nie bali się realizować 
własnych pomysłów z uwagi na zagmatwane i niespójne prawo, by łatwiej mogli pozyskać 
kredyty na mieszkania.

Taki postulat jest powtórzeniem strategii wyjścia z kryzysu realizowanej 
przez Billa Clintona w latach 90. To prawda, że aż do pęknięcia bańki spekula-
cyjnej na rynku nieruchomości w 2008 roku wydawało się, że była to strategia 
godna naśladowania. Ale w 2015 roku było jasne, że te pomysły stanowią 
część problemu, a nie rozwiązanie. Gdy hiszpańskie Podemos powstało na fali 
protestów ludzi uzależnionych prawnie od spłacania kredytów, pomysł SLD 
był co najmniej kontrowersyjny. Jest rzeczą znamienną, że Sojusz – ustami 
Magdaleny Ogórek – proponował de facto zwiększenie popytu na produkty 
fi nansowe wybranych kapitalistów (wybranych, bo rynek tych dóbr ma swoje 
bariery), co – jak wskazano wyżej – nie poprawia realnej sytuacji gospodarczej, 
natomiast umożliwia łatwiejszą i tańszą akumulację kapitału dla tych, którzy 
kredytu udzielają.

Magdalena Ogórek chciała także:

(...) naprawy systemu szkolnictwa w kierunku uzgodnionym z potrzebami rynku, gdyż 
dzisiejsze dyplomy nie gwarantują pracy i młodzież emigruje.

Uwagę musi przykuć słowo „uzgodnionym”. Reforma szkolnictwa – według 
SLD – miała być kolejnym sposobem na zwiększenie możliwości akumulacyj-
nych wybranych grup poprzez obniżanie kosztów szkolenia pracowników. Fakt, 
że „dyplomy nie gwarantują pracy” jest konsekwencją wzrostu podaży pracy 
wykwalifi kowanej (droższej) przy braku możliwości produkcyjnych kraju, który 
musi konkurować cenowo z tańszymi krajami. W istocie ten postulat trzeba 
odczytać jako propozycję obniżenia kwalifi kacji uczniów i studentów (a zatem 

27 D. Harvey, Th e ‘New’ Imperialism. Accumulation by Dispossession, „Socialist Register” 2004, 
t. 40, s. 64–87.
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kosztów ich pracy) przy zachowaniu formy (dyplomy), by jednocześnie nie 
uderzyć w tradycyjnie dobrze zorganizowany system związkowy nauczycielstwa. 
SLD stąpało po kruchym lodzie i miało tego świadomość.

W części poświęconej zmianom prawa Ogórek pisze:

Prawo musi być proste, prawo musi być dla obywatela. Za najbardziej hamujące rozwój 
naszego państwa uważam prawa gospodarcze, w szczególności prawo podatkowe. Nasz 
system podatkowy jest zły i należy do najgorszych w Europie.

Podatki, jak wspomniano wcześniej, są naczelnym hasłem programów 
liberalnych, nastawionych na ograniczanie zdolności reprodukcyjnych części 
systemu. Ogórek unikała przy tym jasnych deklaracji, czy podatki są za wysokie, 
za niskie, źle egzekwowane. Problemem było to, że są różnie egzekwowane, że 
istnieje pewna doza niepewności w prawie podatkowym:

(...) prawo podatkowe interpretuje się indywidualnie i w zależności od miejsca zamieszkania 
te interpretacje są inne i wręcz w różnych miastach sprzeczne. Indywidualna Interpretacja 
Podatkowa to jest dopiero łamanie Konstytucji. Jeśli w jednym mieście urzędnik raz zinterpre-
tuje, iż od jakiejś transakcji nie ma np. VAT, to wówczas całe grupy fi rm przerejestrowują się 
do tego miasta, gdyż wiedzą, że urzędnik sobie nie zaprzeczy i każda następna interpretacja 
będzie podobna. Prawo nie może zależeć od pojętności urzędnika.

Ten ogólny i zdroworozsądkowy opis zdradza mocno centrowo-liberalne 
nastawienie. Któż bowiem jest głównym podmiotem niejasności podatkowych? 
Obywatel? Tak, ale nie robotnik/konsument, ale właśnie przedsiębiorca. Ten 
proprzedsiębiorczy aspekt widać też w kolejnym akapicie, gdzie Ogórek oznaj-
mia: „Niejasne prawo likwiduje miejsca pracy”. W rzeczywistości te dwie rzeczy 
nie muszą być ze sobą związane: niejasne prawo to prawo intepretowane na 
czyjąś korzyść. Ten, kto korzysta, może zwiększyć produkcję i utworzyć miejsca 
pracy. Niewątpliwie jednak zależy to od siły lobbingowej, a ta jest pochodną 
kapitału. To, co komunikuje tutaj SLD, to nie tyle troska o likwidację miejsc 
pracy, ile obawa o ograniczenie ekstrakcji wartości dodatkowej przez zysk 
rynkowy słabszego, polskiego kapitału. W tym kontekście wzmianka o tym, 
że „Walczę o równouprawnienie kobiet i likwidację nierówności społecznych” 
brzmi jak na siłę dołożona wartość kojarzona z lewicą, by jakoś skontrować 
liberalny ton całego programu.

Klęska Magdaleny Ogórek oznaczała także klęskę tego programu. Sojusz 
Lewicy Demokratycznej bardzo szybko zorientował się, że przyjęta strategia 
była błędna. W kampanii parlamentarnej, przewodząc Zjednoczonej Lewicy, 
zdecydował się na inne rozłożenie akcentów.

Spodziewając się sukcesu Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczona Lewica 
również skorzystała z toposu „państwo w ruinie”. Program ZL zaczyna się 
słowami28:

28 Te i kolejne cytaty na podstawie dokumentu Program wyborczy, dostępnego na: http://
lewicarazem.org/ (17.11.2015).
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Państwo sprawne, przyjazne, egalitarne i otwarte to marzenie Polek i Polaków. By je urze-
czywistnić, wystarczy przestrzegać zapisanych w konstytucji mechanizmów i wartości. Są 
nimi równość, społeczna gospodarka rynkowa, solidaryzm, rozdział Kościoła od państwa.

ZL uderza w znacznie łagodniejsze tony niż PiS, ale komunikat jest podobny: 
sprawne, przyjazne państwo to „marzenie”. Trochę dalej można przeczytać też, 
że „Połączyliśmy nasze siły, aby przywrócić państwo obywatelkom i obywate-
lom”. ZL, na przekór całej skomplikowanej naturze skonfl iktowanych zjawisk 
społecznych w czasach kryzysu, uważało, że proste spełnienie („wystarczy 
przestrzegać”) abstrakcyjnych postulatów przełoży się na polepszenie warun-
ków życia Polaków. Warto przy tym zauważyć, jak ostrożnie autorzy dobierali 
słowa i myśli: zasugerowano wsparcie dla ekstrakcji wartości poprzez rynek, 
ale z wyraźnym podkreśleniem, że chodzi o „społeczną gospodarkę rynkową”. 
Artykuł 20 Konstytucji RP jest tutaj wytłumaczeniem formalnym, bo taki 
zapis właśnie tam się pojawia się. Nie zmienia to jednak faktu, że o „społecz-
nej” (cokolwiek za tym się kryje) gospodarce przypomniano sobie po klęsce 
programu z niespołeczną gospodarką rynkową.

Pod wpływem sromotnej klęski Magdaleny Ogórek i czując na plecach 
oddech zarówno PiS, jak i powstającego wówczas Razem, ZL odwołała się do 
naczelnego hasła lewicy: pracy. Stosowna część programu zaczyna się jednak 
następująco:

Niskie płace stały się jedną z barier rozwoju Polski. Ograniczają popyt wewnętrzny i duszą 
innowacyjność polskiej gospodarki. A przecież o rozwoju Polski zadecydują dwa czynniki: 
popyt wewnętrzny i innowacje.

Praca to dla ZL nie jest problem nierównego (i niesprawiedliwego) dostępu 
do wytworzonej wartości dodatkowej, ale problem zagregowanego popytu. To 
inaczej wyrażona ta sama myśl, którą SLD przemyciło w programie Magdaleny 
Ogórek: pomożemy wam, średni przedsiębiorcy, wytworzyć popyt na wasze 
produkty. Łączenie z tym innowacji jest zupełnie nietrafi one i można to odczy-
tywać jako puste hasło, które miało wywrzeć wrażenie. Niskie płace to niższe 
koszty pracy, a uzyskany w ten sposób kapitał można właśnie przeznaczyć na 
innowacje, czyli na twórcze znalezienie sposobu na utworzenie rynkowego 
oligopolu (lub choćby mikro-oligopolu).

W części dotyczącej polityki gospodarczej ZL proponuje:

Polityka gospodarcza powinna realizować cztery priorytety: dynamiczny wzrost gospo-
darczy, możliwie pełne zatrudnienie, aktywna rola państwa, gospodarka oparta na wiedzy.

Dekonstruując te postulaty w odniesieniu do mechanizmów kapitalizmu, 
trzeba zapytać: jak ma się realizować dynamiczny wzrost gospodarczy, skoro 
jego podstawą jest zagarnięcie wartości wytwarzanej przez robotników? Tylko 
w ten sposób można zwiększać wartość produktów w gospodarce w danym 
okresie rozliczeniowym, co jest formalną defi nicją rozwoju gospodarczego. 
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Obsesja walki o rozwój ujawnia się też w innych punktach programu. W części 
o podatkach ZL pisze:

Opodatkujemy również instytucje fi nansowe zajmujące się spekulacją na rynkach fi nanso-
wych i zagrażające stabilności całej gospodarki,

w części o nauce:

Gdy Polska stanie się państwem innowacyjnego przemysłu, wówczas wzrosną zarobki 
pracowników w całej gospodarce,

a w części o mieszkalnictwie:

Wiemy, jak zapewnić niezamożnym Polakom dostęp do mieszkań, stymulując jednocześnie 
rozwój gospodarczy.

Uczciwie trzeba tutaj nadmienić, że program ZL zawiera wiele konkretnych 
propozycji, jak te idee mają być realizowane w praktyce. Można mieć wątpli-
wość, czy są to realne propozycje, czy tylko pustosłowie, zapełniające miejsce 
w programie wyborczym, ale faktem jest, że takie propozycje są. Z perspek-
tywy niniejszego artykułu nie ma sensu ich analizować, bo nie zmieniają one 
głównego, dominującego kontekstu programu Zjednoczonej Lewicy: kontekstu 
strategii neoliberalnej, skierowanej do średniego szczebla polskich kapitalistów. 
Błędem byłoby jednak nazwać tę grupę „klasą średnią”. Raczej grupą doce-
lową komunikacji wyborczej Zjednoczonej Lewicy są kapitaliści zbliżeni do 
grupy docelowej Platformy Obywatelskiej RP w 2007 roku: jeszcze zbyt silni, 
by musieć ratować się Prawem i Sprawiedliwością (wraz ze związanymi z tym 
kosztami), ale jednocześnie z niepokojem patrzący na zawężającą się grupę 
benefi cjentów rządów PO z obawą, że wkrótce znajdą się poza nią.

Zjednoczona Lewica starała się więc wykorzystać lewicowe hasła do przy-
ozdobienia programu z gruntu neoliberalnego, nastawionego na dalszą eks-
trakcję wartości dodatkowej przez rynek. Pomysł, biorąc pod uwagę kontekst 
połowy 2015 roku, nie był zły. Gdyby się powiódł, możliwe byłoby zajęcie 
miejsca trochę na lewo od Platformy, w nadziei, że Kukiz polegnie w wyborach, 
a prawicowe Prawo i Sprawiedliwość nie uzyska większości w parlamencie 
i będzie starało się przeciągnąć prawe skrzydło PO na swoją stronę. Osaczona 
Platforma byłaby wówczas łatwym celem, a interesy PiS i SLD nie byłyby, 
przynajmniej na początku kadencji, sprzeczne. Z perspektywy końca 2015 
roku wygląda jednak na to, że ZL nie miała rozeznania w strategii wyborczej 
i programie PiS, przeszacowując znaczenie promocji idei konserwatywnych 
i antylewicowych.

Powstanie w połowie 2015 roku Partii Razem przeszło na początku bez echa. 
Dało to jej potrzebny czas na przeformułowanie narracji w stylu Podemos, 
tak by pasowała do realiów Polski. Razem skorzystało z hasła podobnego do 
Podemos: „Inna polityka jest możliwa”, przygotowując się do podobnej zmiany 
w opisie obecnego spektrum politycznego: nie lewica i prawica, a „my” i „oni”, 
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„dół” i „góra”, „realia codzienności” i „wyizolowanie”. Razem rozpoczęło swój 
program wyborczy od słów29:

Politycy od 25 lat robią wiele, by zniechęcić mieszkańców i mieszkanki Polski do aktywności 
obywatelskiej. (...) Na oddolne, demokratyczne inicjatywy polityczne, zarówno na poziomie 
samorządowym, jak i krajowym, czekają liczne przeszkody (...). Inna polityka jest możliwa. 
Dlatego RAZEM proponuje pakiet zmian, które przywrócą pełny i demokratyczny udział 
obywatelek i obywateli w rządzeniu Polską.

Patrząc na tekst programu, dla Razem ważniejsze od kolejnych składowych 
rozwoju gospodarczego staje się ponowne zakorzenienie Polaków w systemie 
zorientowanym na reprodukcję z wykorzystaniem przeszłości. Razem nie 
proponuje ujęcia czysto ekonomicznego, ale zaczyna, w stylu Podemos właś-
nie, od przypomnienia, jak wyglądały realne, przeszłe relacje między ludem 
a establishmentem:

Zobowiążemy Sejm do głosowania nad każdym wnioskiem, pod którym zebrano 500 tysięcy 
podpisów. Milion trzysta tysięcy podpisów z „komitetów Bujaka” (na rzecz referendum 
w sprawie karalności aborcji). Dwa i pół miliona podpisów przeciw podwyższeniu wieku 
emerytalnego. Milion w sprawie wysyłania sześciolatków do szkół. Polski Sejm zignorował 
już 4,8 miliona podpisów pod obywatelskimi wnioskami referendalnymi.

Razem inaczej podeszło też do spraw podatków. W części im poświęconej 
autorzy programu politycznego piszą:

Obecny system podatkowy jest niesprawiedliwy i mało wydajny. Podatki w Polsce obciążają 
w większym stopniu osoby niezamożne, w mniejszym zaś osoby o wysokich dochodach. 
Prowadzi to do zbyt niskich dochodów budżetowych, co znacząco utrudnia sprawne funk-
cjonowanie instytucji państwowych. W konsekwencji, polski system podatkowy osłabia 
państwo, podważa zaufanie społeczne i pogarsza dostępność usług publicznych.

Razem proponuje wzmocnienie państwa na rzecz wzmocnienia reproduk-
cji opartej na wspólnocie i historii. Unika przy tym eksponowania „wolności 
obywateli”, wiedząc, że przez uważnego czytelnika zostanie to odebrane jako 
bliskie hipokryzji. Tam, gdzie Zjednoczona Lewica ubolewała nad uciskiem 
podatkowym przedsiębiorców, którzy zmuszeni są likwidować miejsca pracy, 
Razem ubolewa nad obywatelami, którzy „zmuszeni do płacenia podatku od 
kwoty niewystarczającej nawet na podstawowe koszty utrzymania, postrzegają 
państwo jako uciskające podatnika”, by dalej napisać:

Stanowienie prawa podatkowego jest coraz bardziej podatne na intensywny lobbing ze strony 
silnych branż gospodarki oraz fi rm doradczych zajmujących się optymalizacją podatkową.

Jest to ten sam wątek, który poruszyła w wyborach prezydenckich Magdalena 
Ogórek (naprawić państwo, naprawić prawo), ale przedstawiony z perspek-
tywy „oddolnej”, a nie z perspektywy przedsiębiorcy rywalizującego z innym, 

29 Na podstawie Program wyborczy partii Razem, http://partiarazem.pl/program-wyborczy/ 
(18.11.2015).
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sprytniejszym przedsiębiorcą. Tam, gdzie Sojusz Lewicy Demokratycznej, 
piórem Ogórek, martwił się o niedostateczny popyt na kredyty mieszkaniowe, 
Razem przyjmuje zupełnie inną optykę, pisząc:

Porównania międzynarodowe sytuują nas wśród krajów o najgorszej dostępności miesz-
kań: zła sytuacja dotyka szczególnie ludzi młodych, dla których problemem mogą być tak 
wieloletnie zobowiązanie kredytowe, jak i brak środków, by je podjąć.

Jeśli uważnie wczytać się w powyższy fragment, Razem tak samo martwi 
się o brak kapitału młodych ludzi, by mogli „zainwestować” w kredyt, ale ca-
łość prezentowana jest z perspektywy bliższej proletariatowi niż kapitalistom. 
Trochę dalej w tekście programu można przeczytać:

U podstaw naszego programu leży wzięcie przez państwo współodpowiedzialności za 
sytuację mieszkaniową obywateli. Państwo powinno umożliwić obywatelom znalezienie 
mieszkania na miarę ich potrzeb i możliwości fi nansowych.

To jasny komunikat, że stroną współodpowiedzialną za sytuację jednostki 
jest wspólnota, w której ta jednostka działa. Nie oznacza to, że Razem zapre-
zentowało jakiś zasadniczo odmienny od Zjednoczonej Lewicy program, ale 
zrobiło to w odmiennym stylu, wyłapując moment historyczny europejskiej 
lewicy. Wspomniano wcześniej o „przyozdabianiu” neoliberalnych postula-
tów hasłami lewicowymi. Także u Razem można znaleźć znajomo brzmiące 
fragmenty o „społecznej gospodarce rynkowej”:

Pozwolimy działać rynkowi tam, gdzie działa najlepiej, ale wprowadzimy państwową kon-
trolę lub silny udział państwa tam, gdzie całkowicie wolny rynek prowadzi do patologii. 
Chcemy, by Polska była, zgodnie z konstytucją, krajem społecznej gospodarki rynkowej, 
a nie aspołecznej prywatyzacji za wszelką cenę.

Ale znów są to postulaty podane w takiej postaci, by możliwa była realizacja 
narracji „my” i „oni” zamiast „lewicowe/prawicowe”. Rynek działający tam, 
gdzie przynosi najlepsze efekty (likwiduje nadwyżki i niedobory), i państwo 
działające tam, gdzie rynek zawodzi, to sytuacja, której chciałaby i prawica, 
i lewica. Podobnie jak Podemos, a przeciwnie do SLD i ZL, Razem stara się 
znaleźć w centrum nowych wyobrażeń o podziałach politycznych po dyskur-
sywnej rekonfi guracji.

Zakończenie

Analiza programów dwóch głównych sił lewicowych w kampaniach wyborczych 
2015 roku w Polsce ujawnia cechy wspólne, ale i różnice między tymi siłami. 
Obie siły, „stara” i „nowa” lewica, proponują rozwiązania prosystemowe, to jest 
prokapitalistyczne, ale z wariantami „korygującymi”. Można to oceniać jako 
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„zdradę ideałów”30, ale można – na wzór Podemos czy Syrizy – traktować jako 
racjonalne i pragmatyczne, by w obliczu braku możliwości zmiany systemu 
choć trochę przeciągnąć szalę na stronę tych wyzyskiwanych. Nie zmienia to 
jednak faktu, że współczesna walka polityczna toczy się przede wszystkim w per-
spektywie średnioterminowej i jest to walka o kształt nowego systemu-świata.

Zjednoczona Lewica i Razem różnią się stylem komunikowania politycznego. 
Jak widać po wynikach wyborów, nie jest to kwestia drugorzędna, ale właśnie 
pierwszoplanowa. Zjednoczona Lewica zbudowała program wokół konserwa-
tywnej (w realiach Polski) idei ekstrakcji wartości dodatkowej poprzez rynek. 
Grupą docelową takich przekazów są średniego szczebla przedsiębiorcy, a sama 
ZL celowała w swej strategii wyborczej w miejsce Platformy Obywatelskiej.

Razem przyjęło inny styl. Zainspirowane Podemos starało się przekonfi gu-
rować dyskurs polityczny, by podział lewica/prawica zastąpić podziałem my/
oni. Moment historyczny – aktualne wydarzenia i rekonfi guracje w Europie 
i całym systemie-świecie – ma tu kluczowe znaczenie dla powodzenia takiego 
działania. Ten sam manewr nie powiódł się przecież Samoobronie. Razem 
akcentuje rolę ograniczeń w systemowej reprodukcji: rolę zakorzenienia we 
wspólnocie i przeszłości. To trafny i perswazyjnie skuteczny argument po ośmiu 
latach rządów ugrupowania akcentującego emancypacyjne cechy systemu.

Polityka ugrupowań lewicowych jest jednak skazana na zderzenie z syste-
mowymi sprzecznościami. Każda próba polepszenia losu robotników, klasy 
średniej czy nawet niższych warstw kapitalistów (pod wspólną nazwą lepsze-
go losu Polaków, Hiszpanów, Greków...) prowadzi do podniesienia kosztów 
działania kapitalistów rdzenia systemu-świata. W sytuacji potężnego kryzysu 
nadprodukcji oraz geopolitycznych i ideologicznych turbulencji jest to silny 
impuls do poszukiwania przez kapitał radykalnych rozwiązań. Negocjowanie 
w skrytości, w oczywistej sprzeczności z duchem i wartościami Zjednoczonej 
Europy, traktatu TTIP (Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu 
i Inwestycji) jest tylko jednym z przejawów tego zjawiska. Neokolonizacja 
Afryki i części Azji może służyć za inny przykład. Europejska lewica musi 
zdawać sobie sprawę, że to, co uda jej się wygrać, jest równoważone przez 
ekonomiczne represje w innych częściach systemu-świata.

Jaka przyszłość czeka SLD i Razem? Najwięcej zależy od tego, jaką strategię 
rządzenia wybierze Prawo i Sprawiedliwość. Jest rzeczą znamienną, że jedno 
z haseł PiS w kampanii wyborczej brzmiało „Damy radę”, co po hiszpańsku 
oznacza „podemos”. Trudno ocenić, czy było to świadome nawiązanie, czy 
może ukłon w stronę bardzo udanej kampanii Baracka Obamy i hasła „Yes, 
we can”. Jak się wydaje, PiS doskonale wychwycił klimat polityczny nie tylko 
w Polsce, ale właśnie w całej Europie, zyskując tym samym wrażenie szerszej 

30 W ten sposób atakuje Razem np. redakcja „Socjalizm Teraz”, por. T. Kochan, Nie kapitalizmowi, nie 
wyborom, „Socjalizm Teraz”, http://www.socjalizmteraz.pl/pl/Artykuly/?id=896/NIE_kapitalizmowi,_
NIE_wyborom (24.10.2015).
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legitymizacji. W czasach kryzysu i braku możliwości ekspansji ważne są nie 
nazwy i ideologiczne konotacje, lecz mikrodziałania na rzecz skonfl iktowanych 
grup społecznych także w ramach klas, przechylające szalę na korzyść którejś 
grupy. PiS dostał szansę na wskoczenie w rolę „lewicy”, wykorzystując to, że 
klasa robotnicza i zdegradowana burżuazja w Europie nie chce rewolucji so-
cjalistycznej (jak się wydaje np. Izquierda Unida i podobnym grupom), tylko 
awansu klasowego za pomocą odtworzenia powojennego procesu ekspansji 
gospodarki-świata. Walka krótkoterminowa toczy się o dostęp do łatwej aku-
mulacji kapitału.

Wiele wskazuje na to, że PiS będzie starał się odtworzyć politykę Viktora 
Orbána: konfl iktowania ze sobą kapitalistów średniego i wysokiego szczebla. 
Klasa robotnicza i zdegradowana burżuazja – zjednoczona ideą „odzyskiwania 
własnego państwa” – zapewne przyłączy się do tej walki po stronie kapitalistów 
średniego szczebla, co da Prawu i Sprawiedliwości potrzebny czas na renego-
cjowanie w spokoju zasad przepływu kapitału między Trójką a Polską. W takiej 
sytuacji i SLD, i Razem będą skazane na porażkę. Wygranym może okazać się 
natomiast Ryszard Petru, który w oczywisty sposób stanie po stronie kapitału 
wyższego szczebla, przeciągając na swoją stronę tych średnich kapitalistów, 
którzy mają pomysł na akumulację kapitału poprzez „integrację europejską” 
i liczą na awans o szczebel wyżej. Ewentualne wciągnięcie zachodniej Ukrainy 
do tego procesu mogłoby być silnym impulsem na rzecz takiej strategii.

Wybory 2015 roku pokazały, że nie ma takiej konfi guracji politycznej, której 
nie można by krótkoterminowo odwrócić o 180 stopni. Drobne zaniechania, 
potknięcia i pomyłki z jednej strony oraz trafne diagnozy, umiejętnie dobrane 
hasła i wyczucie historyczne z drugiej urastają wówczas do roli kluczowych 
czynników przeważających szalę zwycięstwa. W średniej perspektywie nie 
prowadzi to do żadnych istotnych zmian systemowych, ale w krótkim okresie 
daje realną władzę.

Wybory roku 2015 potwierdziły konieczność myślenia i działania strate-
gicznego. Stając do wyborów, trzeba mieć nie tylko dobry plan A, ale w zana-
drzu równie dobry plan B, a nawet C. Sojusz Lewicy Demokratycznej zagrał 
va banque i przegrał. Razem zagrało va banque (angażując własny kapitał bez 
choćby minimalnych gwarancji zwrotu) i wygrało. Platforma Obywatelska dała 
się zaskoczyć i zastygła w bezruchu. Prawo i Sprawiedliwość przygotowało się 
do wyborów, bezbłędnie chwytając moment historyczny w Polsce i w Europie. 
A ponieważ 2015 był rokiem podwójnych wyborów, premia za opracowanie 
skutecznej strategii też jest podwójna.


