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Wprowadzenie

1. Inspiracje

Gdy uczyć będziemy ludzi, jak powinni myśleć, a nie wiecznie, co powinni
myśleć, unikniemy wielu nieporozumień.

Georg Christoph Lichtenberg

Aforyzm Lichtenberga ma dla mnie szczególne znaczenie. Zajmuję się dzie-
dziną, którą w Polsce nazywa się na ogół historią doktryn politycznych, ale 
też coraz częściej historią idei1, a najbardziej chyba neutralnie: historią myśli 
politycznej. Prowadzone w jej obszarze badania w przytłaczającej większo-
ści dotyczą tego, „co” myślano w przeszłości o takim czy innym zagadnie-
niu. Przyglądamy się koncepcjom poszczególnych autorów; analizujemy, 
interpretujemy i oceniamy ich wartość; porównujemy i problematyzujemy 
związki między nimi; a wreszcie udowadniamy, że wymyślone dawno idee 
pozostają ciągle kulturowo ważne i intelektualnie płodne. Rzadko próbujemy 
sięgać głębiej i poddać refl eksji zagadnienie, „jak” myślano, uważając je za na-
leżące raczej do psychologii i fi lozofi i. Zadowalamy się na ogół nieświadomie 
przyjmowanym założeniem, że skoro efekty myślenia danego autora są od-
porne na krytykę, to z pewnością rozwinął on kompetencję myślenia bardziej 
niż ktoś prezentujący wyraźnie słabe lub mało odkrywcze tezy. Po co więc 
zatrzymywać się nad „jak”, skoro wystarczającą podstawą do formułowania 
ocen pozostaje konkretne, wymyślone „co”? W wielu przypadkach słusznie. 
A jednak stanowisko takie uważam za niewystarczające i ograniczające roz-
wój dyscypliny badań, którą reprezentuję. 

Ostatnie kilka dekad stoi pod znakiem istotnych przewartościowań w ło-
nie całej humanistyki, do niedawna próbującej sprostać pozytywistycznemu 
modelowi nauki, a dziś krytykowanej często między innymi za sukcesy w tym 

1 W nawiązaniu do tzw. szkoły z Cambridge, reprezentowanej dziś m.in. przez Q. Skinne-
ra i J.G.A. Pococka, zob. Q. Skinner, Meaning and Understanding in the History of Ideas, „His-
tory and Th eory” 1969, 8/1, s. 3–53.
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względzie2. Pozytywizm zakładał stopniowe rozgraniczanie obszarów badaw-
czych, tworzenie wyspecjalizowanych nauk szczegółowych, dysponujących 
własnymi metodami i gromadzących coraz dokładniejszą wiedzę o swoim 
przedmiocie. Jedną z takich nauk stała się historia doktryn politycznych, któ-
ra w Polsce zyskiwała naukową świadomość dzięki osobowościom takim jak 
Konstanty Grzybowski, Jerzy Lande, Grzegorz Seidler, Jan Baszkiewicz czy 
Henryk Olszewski3. W zgodzie z duchem pozytywizmu podsumowywał Ka-
zimierz Opałek: 

trzeba ściśle ustalić przedmiot i zakres naszej dyscypliny, co da podstawę do roz-
graniczenia terenów pokrewnych i rozdziału kompetencji badawczych. Jednakże 
w tej chwili nie jesteśmy jeszcze w posiadaniu wszystkich danych potrzebnych dla 
uczynienia tego kroku. Trzeba zatem uzbroić się w cierpliwość…4

Cierpliwość jednak w tym wypadku na wiele się nie zdała. Zanim przy-
niosła owoce, został zakwestionowany sam pozytywistyczny paradygmat. 
W miejsce specjalizacji pojawił się postulat interdyscyplinarności, a od uzy-
skiwanej wiedzy zaczęto wymagać praktycznego zastosowania i dowiedze-
nia swej przydatności w dynamicznie zmieniającym się świecie. Pod koniec 
XX wieku postmodernizm zakwestionował w ogóle pozytywistyczne ocze-
kiwania, przekonując, że plony zbierane z ograniczonych i zazdrośnie strze-
żonych poletek badawczych nie są w stanie zaspokoić naszego poznawczego 
głodu, a ich wartość jest wyraźnie przereklamowana. Wiedza rozumiana na 
sposób pozytywistyczny – jako rzetelny i trafny dzięki właściwej metodzie 
opis określonych fragmentów rzeczywistości – łudzi pozorami pewności 
i obietnicą uporządkowania świata, podczas gdy naturalnym stanem rzeczy-
wistości jest niepewność i chaos. 

Historyk myśli politycznej nie musi zauważać toczących się na tak ogól-
nym poziomie debat i może uprawiać historię myśli politycznej tak samo jak 
dotąd. Nie może jednak zapobiec temu, by jego działalność była oceniana 
z perspektywy zewnętrznej – a więc także tych, którzy w podobne spory są 
zaangażowani. I tutaj ocena nauk historycznych i samej historii nie wypada 
najlepiej. Oto jedna z przykładowych opinii:

Załóżmy, że wzrost zasobów źródeł historycznych jest funkcją naszej umie-
jętności rozbudowywania systemów magazynowania i odtwarzania informa-
cji. Za tysiąc lat utoniemy w ich powodzi. […] Istnieje jednak inny, istotniejszy 

2 Zob. I. Barwicka-Tylek, Humaniści: czarne łabędzie nauki, „Ethos” 2015, nr 1 (109), 
s. 156–168.

3 Patrz m.in.: J. Lande, Studia z fi lozofi i prawa, Warszawa 1959; G.L. Seidler, Studia z histo-
rii doktryn politycznych, Lublin 1955; K. Grzybowski, Z zagadnień metodologii historii doktryn 
politycznych, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1956, t. VIII, nr 1; J. Baszkiewicz, Historia 
doktryn i historia „idei” politycznych, „Państwo i Prawo” 1960, z. 3.

4 K. Opałek, Problemy metodologiczne nauki prawa, Warszawa 1962, s. 325.



9Wprowadzenie

powód odejścia od historii na rzecz nauk społecznych i nauk o ludzkim zachowa-
niu. Chodzi bowiem o to, że należy przede wszystkim studiować możliwości, a nie 
osiągnięcia – jest to niezbędny krok na drodze przystosowywania się do zmian. 
Toteż właśnie nauki o zachowaniu, z właściwą im uniwersalnością ujmowania 
różnorodnych objawów sytuacji ludzkiej, winny odgrywać główną rolę w pojmo-
waniu człowieka, a nie osobliwości w jego historii5.

Jerome Bruner przewidywał konieczność zmian w humanistyce już w la-
tach 60. ubiegłego stulecia, a od tego czasu głosy krytyczne tylko się nasiliły6. 
I znów – można takich ocen nie przyjmować do wiadomości, kwestionować 
ich zasadność, trwać przy swoim. W dłuższej perspektywie jednak grozi to 
wewnętrznym zamknięciem i skostnieniem całej dyscypliny, co jedynie do-
starcza dodatkowych argumentów krytykom. Historycy wiedzą najlepiej, 
że nie sposób powstrzymać procesów historycznych i w starciu z dokonu-
jącymi się zmianami kulturowymi nie zapewni wygranej największa nawet 
tożsamość wewnętrzna, ścisłość przedmiotowa i produktywność badawcza. 
Nie po raz pierwszy mamy do czynienia z epoką, która zamiast w przeszłość 
woli spoglądać w przyszłość, przekonana, że minione wydarzenia i pomysły 
nie przystają do jej wymagań i oczekiwań. Siedemnastowieczny „pirronizm 
historyczny”7 podważał poznawcze walory historii równie zdecydowanie, 
a jednak ówcześni historycy szybko potrafi li nauczyć się pisania o historii 
tak, by zainteresować współczesnych. Sądzę, że i dziś stać na to historię, a do-
wodem intensywnych wysiłków w tym zakresie jest eksplozja nowych stano-
wisk w historiografi i, takich jak narratywizm8, genealogia9, dekonstrukcja10, 
a z obszaru mi najbliższego: wspomniana na początku historia idei czy histo-
ria pojęć11. Wzbudzają one zainteresowanie także wśród polskich badaczy, 
jednak nawet najbardziej udana recepcja czy też wnikliwa krytyka nie może 
zwalniać od poszukiwania własnych dróg w tym zakresie. Buduje ono tak 
ważną dla naukowca świadomość metodologiczną12.

5 J. Bruner, W poszukiwaniu teorii nauczania, tłum. E. Krasińska, Warszawa 1974, s. 65.
6 Sam Bruner, żeby być ścisłym, znajdował zastosowanie dla historii – uważał, że może 

ona pomagać w „wyrabianiu stylu”, gdyż „do wyrobienia stylu, stylu w pisarstwie, w miłości, 
w tańcu czy w jedzeniu, niezbędna jest skala porównawcza i znajomość konkretnych przykła-
dów”; tamże.

7 A.F. Grabski, Zarys historii historiografi i polskiej, Poznań 2010, s. 44 i nn.
8 H. White, Poetyka pisarstwa historycznego, tłum. E. Domańska i in., Kraków 2010; tenże, 

Proza historyczna, tłum. R. Borysławski, Kraków 2009.
9 M. Foucault, Nadzorować czy karać? Narodziny więzienia, tłum. T. Komendant, Warsza-

wa 1998.
10 J. Derrida, O gramatologii, tłum. B. Banasiak, Warszawa 1999; tenże, Pismo i różnica, 

tłum. K. Kłosiński, Warszawa 2004.
11 R. Koselleck, Semantyka historyczna, tłum. W. Kunicki, Poznań 2001.
12 O tym, że poszukiwań w tym kierunku nie brakuje także wśród historyków doktryn, 

choć mają one często fragmentaryczny charakter, gdyż wynikają bardziej z potrzeb dydak-
tyki akademickiej niż pogłębionego namysłu nad rozwojem dyscypliny, przekonują artykuły 
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Prezentowana książka jest owocem takich poszukiwań. Powstała z prze-
konania, że uprawianie historii myśli politycznej dzisiaj – uprawianie, któ-
re daje satysfakcję zarówno badaczowi, jak i czytelnikowi, pozwalając temu 
ostatniemu odnieść wywód do aktualnego doświadczenia – wymaga uzu-
pełnienia tradycyjnego ujęcia jej przedmiotu i skonstruowania adekwatnych 
do tego uzupełnienia metod badawczych. Nie chodzi o promocję wąsko ro-
zumianych prezentyzmu i anachronizmu. Mam na myśli jedynie dodatko-
we wzmocnienie tych składników historii, które są przynajmniej częściowo 
niezależne od piętna upływającego czasu. Za takie uważam zwłaszcza ludzkie 
myślenie, zgadzając się w tym wypadku z sugestią Claude’a Lévi-Straussa:

Technologowie zauważyli przecież od dawna w swojej dziedzinie, że topór 
z żelaza nie jest doskonalszy od topora kamiennego, ponieważ jest „lepiej zrobio-
ny”. Obydwa są zrobione równie dobrze, ale żelazo nie jest tym samym co kamień. 
Być może, iż odkryjemy pewnego dnia, że ta sama logika działa w myśleniu mi-
tycznym i w myśleniu naukowym i że człowiek zawsze myślał równie dobrze13.

Dodałabym do ostatniego zdania: człowiek zawsze myślał i myśli „równie 
dobrze”, ale to nie znaczy, że zawsze myśli „tak samo”, nawet jeśli myśli o „tym 
samym”. Nie ma jednego, odpowiedniego na każdą okazję sposobu myślenia. 
Jest to chyba najważniejsza lekcja, jakiej udzielił nam postmodernizm i jakiej 
udzielają dzisiaj nauki takie jak antropologia kulturowa, psychologia społecz-
na czy fi lozofi a umysłu. A skoro w tej kwestii możliwy jest wybór, to zawsze 
istnieje niebezpieczeństwo popełnienia błędu. I dlatego sądzę, że również hi-
storycy doktryn są powołani do badania różnic, odmian czy typów myślenia 
– w tym wypadku myślenia politycznego – jak też popełnianych tu nadużyć. 
Wobec niektórych zagadnień wydaje się to szczególnie wskazane. Należy do 
nich intelektualna historia komunizmu.

Słowa „komunizm” używam tutaj z przekorą. Historia komunizmu nie 
jest głównym tematem tej książki, jest nim natomiast historia bardzo specy-
fi cznego sposobu myślenia, które do perfekcji doprowadził w nowożytności 
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, a które wykorzystane później przez Karo-
la Marksa, Włodzimierza Lenina i ich następców splotło się z przekształce-
niami politycznymi otwierającymi drogę do powstania nowego, wyjątkowo 
ekspansywnego i potępianego jako totalitarne państwa. Charakterystyczne, 
że związek między idealistyczną fi lozofi ą Hegla a bardzo praktycznymi i od-
żegnującymi się od wszelkiego idealizmu reżimami komunistycznymi jest 
oczywisty dla wielu historyków fi lozofi i, a nawet sympatyków myśli Hegla, 
którzy – jak mogłoby się wydawać – powinni raczej bronić swego bohatera 

zebrane w tomie Myślenie o polityce i prawie: przedmiot, metoda, praktyka (Warszawa 2015), 
a przygotowane przez środowisko historyków doktryn z całego kraju.

13 C. Lévi-Strauss, Antropologia strukturalna, tłum. K. Pomian, Warszawa 1970, s. 313.
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przed stawianiem go w jednym szeregu z osobami pokroju Lenina czy Stali-
na. Światosław Nowicki pisze:

[N]ajbardziej interesującym zjawiskiem, jakie miało miejsce po Heglu, jest, 
oczywiście, marksizm, i to bynajmniej nie na poziomie kultury fi lozofi cznej re-
prezentowanym przez samego Marksa, ale jako marksizm-leninizm-stalinizm-
-maoizm. Mamy tu moment upowszechnienia spekulatywnej fi lozofi i w skali nie 
mającej precedensu […]. Związki marksizmu z Heglem są na tyle oczywiste, że 
nie muszę ich tu wykazywać. W tej chwili najbardziej interesujące w tym wzglę-
dzie jest polityczne bankructwo marksizmu, tzn. praktyczne zakończenie tego 
wątku na gruncie historii heglizmu. W związku z tym nasuwa się pytanie, co ma 
być następnym etapem w procesie trafi ania fi lozofi i Heglowskiej „pod strzechy”14.

Charakterystyczne, że odrzuca ten związek wielu politologów. Wpraw-
dzie wspominają oni o Heglu jako ważnym źródle inspiracji dla Marksa, ale 
zazwyczaj prezentują marksizm jako radykalne zerwanie z idealizmem (na 
rzecz materializmu), spekulacją (na rzecz praktyki rewolucyjnej), kultem 
państwa (na rzecz idei bezpaństwowego społeczeństwa) itd. Hegel przypo-
mina tu raczej chłopca do bicia, a jego ewentualny „wkład” w myśl komuni-
styczną jest ograniczany prawie wyłącznie do kilku konkretnych przejętych 
przez Marksa pomysłów, takich jak zjawisko alienacji, dialektyka pana i nie-
wolnika czy odróżnienie bytu „w sobie” i bytu „dla siebie”.

Moja opinia bliższa jest stanowisku Światosława Nowickiego. Nie oskar-
żam Hegla o „wymyślenie komunizmu”, ale uważam komunizm za doskonałą 
materializację wpisanego w Heglowską fi lozofi ę sposobu myślenia. Materiali-
zację w dużej mierze przypadkową i wcale nie jedyną możliwą, co zresztą od-
daje przywołane pytanie tłumacza Heglowskich dzieł, dotyczące ewentualne-
go „kolejnego etapu” trafi ania tej fi lozofi i „pod strzechy”. I dlatego uważam, 
że namysł nad myślą komunistyczną, z istotnym przesunięciem w stronę jej 
intelektualnych źródeł, może być świetnym poligonem doświadczalnym, 
pozwalającym zwrócić uwagę na związek tego, „co” myślimy, z tym, „jak”
myślimy.

W niniejszym wprowadzeniu chcę nakreślić zręby własnej propozycji 
metodologicznej, która w moim przekonaniu umożliwia odejście od jedno-
wymiarowego postrzegania myśli politycznej jako danego tu i teraz zestawu 
określonych idei. Ukazanie poszczególnych elementów koncepcji – konkret-
nych twierdzeń – jako owoców posiadającego własną dynamikę procesu my-
ślenia pozwala ująć je w skomplikowanych relacjach przestrzennych. W tej 
perspektywie staje się możliwe wyróżnienie ideowego trzonu danej koncepcji, 

14 Ś.F. Nowicki, Przedmowa tłumacza [w:] G.W.F. Hegel, Wykłady z historii fi lozofi i, 
t. I, tłum. Ś.F. Nowicki, Warszawa 1994, s. XLI–XLII. Za „duchowego przodka” sowieckiego 
komunizmu uważa Hegla także Douglas Keller, patrz tenże, Th e Obsolescence of Marxism? 
[w:] Whither Marxism? Global Crises in International Perspective, red. B. Magus, S. Cullenberg, 
New York 1995, s. 3–30.
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zróżnicowanie twierdzeń centralnych i peryferycznych, wreszcie dostrzeże-
nie, że wysiłek intelektualny autora mógł podlegać fl uktuacji. Nawet najwięk-
szy myśliciel i badacz czasem napotyka problemy, po których musi się prze-
ślizgnąć dla ocalenia swej kluczowej idée fi xe. Takie momenty słabości należy 
mierzyć inną miarą, w zależności od ich miejsca w ramach całej struktury 
poglądów.

Proponowane tu ujęcie z pewnością nie jest absolutnie oryginalne, a opra-
cowując je, korzystałam z wielu źródeł. Nie należy się też spodziewać, że jego 
zastosowanie do analizy dialektyki, marksizmu i komunizmu zaowocuje ra-
dykalnie nową interpretacją w stosunku do samych tych zagadnień. Mówiąc 
najprościej, interesuje mnie myślenie polityczne, a nie komunizm jako taki, 
i pozostaję temu zainteresowaniu wierna nawet wtedy, gdy analizuję fi lozofi ę 
Marksa i Engelsa czy też praktykę polityczną Lenina. Z trzech pojęć obec-
nych w podtytule zdecydowanie najważniejsza będzie więc tutaj „dialektyka”. 
Mimo to jestem przekonana, że spojrzenie na komunizm od strony wpisanej 
weń strategii myślenia politycznego otwiera ważne i dotąd nieanalizowane 
szerzej perspektywy zrozumienia jego fenomenu i fenomenu totalitaryzmu 
w ogóle. 

2. Strategie poznawcze: korespondencja i koherencja

Poznajemy – by wiedzieć. Wiedza pozwala przynajmniej częściowo zredu-
kować wszechobecną niepewność i umożliwia orientację w świecie, a także 
świadomą kontrolę własnych działań. Nie wgłębiając się w tajniki ludzkiej 
aktywności poznawczej, chcę zwrócić uwagę na wyróżniane przez eksper-
tów zajmujących się specyfi ką myślenia dwie odmienne strategie poznawcze. 
Mam tu na myśli korespondencję i koherencję.

Korespondencja polega na uważnej obserwacji rzeczywistości i przyj-
mowaniu za pewnik tych twierdzeń, które zgadzają się (korespondują) z po-
strzeganymi zmysłowo faktami. Koherencja natomiast łączy się z obserwacją, 
ale pozwala dowiedzieć się o obserwowanych przedmiotach znacznie wię-
cej, korzystając ze zdolności wyciągania logicznych wniosków z dostrzega-
nych przesłanek, a także odwołując się do wiedzy już posiadanej. Kryterium, 
z jakiego korzysta przy ocenie pewności uzyskanych w ten sposób informa-
cji, jest ich wewnętrzna spójność. Jak przekonują biolodzy, fi logenetycznie 
wcześniej rozwinęły się ludzkie kompetencje w zakresie korespondencji, do 
której zapewnienia wystarczy postrzeganie zmysłowe. „Nie potrzeba dłuższej 
rozprawy – pisze Kenneth R. Hammond – by przekonująco dowieść, że było-
by prawie niemożliwe, byśmy przetrwali, nawet dzisiaj, bez zdolności doko-
nywania empirycznie precyzyjnych sądów, odpowiadających rzeczywistym 
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obiektom w świecie, w którym żyjemy”15. Nie różnimy się pod tym względem 
od innych zwierząt. Natomiast początki zdolności zachowywania spójności 
w myśleniu, którą Hammond określa „staraniem o bycie racjonalnym”16, 
toną w pomroce dziejów. Trudno też jednoznacznie ocenić, na ile to „sta-
ranie się” zwiększa nasze zdolności adaptacyjne, a na ile nam szkodzi. Zda-
rza się niejednokrotnie, że wiedza osiągnięta za pomocą koherencji, mimo 
całkowicie poprawnego rozumowania, ostatecznie zostaje zakwestionowana 
przez nowe dostrzeżone fakty. Zdarza się równie często, że opór wobec na-
ruszenia spójności przekonań zmusza do ich obrony nawet wbrew faktom. 

W codziennym życiu z obydwu strategii poznawczych korzystamy za-
miennie, nie jest to jednak współpraca pozbawiona napięć. Między kore-
spondencją a koherencją występuje szczególny przetarg. Daje on o sobie znać 
zawsze, ilekroć osoba koncentrująca uwagę na danym zagadnieniu decyduje 
się sformułować sąd (przekonanie, opinię) na jego temat. Presja korespon-
dencji skłania do wiernego relacjonowania wszystkich powiązanych z nim 
faktów, a więc uwrażliwia na złożoność rzeczywistości. Presja koherencji na-
tomiast wymaga zachowania spójności w wygłaszanych opiniach – czyli wy-
musza koncentrację na samych przekonaniach i relacjach między nimi. Im 
bardziej pochylamy się nad światem (korespondencja), tym trudniej zacho-
wać koherencję myślenia; im większa koherencja poglądów, tym prawdopo-
dobnie mniejsza dokładność, z jaką korespondują te poglądy z konkretnymi, 
jednostkowymi sytuacjami i zjawiskami. 

Istotą myślącą jest każdy budujący swą teorię fi lozof. Częścią fi lozofi i jest 
zresztą epistemologia, która poddaje refl eksji samo poznawanie i uwzględ-
nia także wskazywaną tu różnicę. Zainteresowanie nią zrodziło debatę 
między zwolennikami tzw. korespondencyjnej oraz koherencyjnej teorii 
prawdy. 

Samo rozumienie korespondencji oraz koherencji w psychologii i fi lozo-
fi i jest podobne. Już Arystoteles przekonywał, że „powiedzieć o tym, co jest, 
że jest, a o tym, czego nie ma, że go nie ma, jest prawdą”17, formułując w ten 
sposób klasyczną defi nicję prawdy i zarazem wczesną defi nicję korespon-
dencji. Trudniej byłoby znaleźć równie krótką i przekonującą fi lozofi czną 
defi nicję koherencji, ponieważ ta teoria prawdy rodziła się przez krytykę 
poprzedniej, co wymagało przedstawienia szerszych argumentów. Ale i tu 

15 K.R. Hammond, Beyond Rationality: Th e Search for Wisdom in a Troubled Time, Oxford 
2007, s. 29.

16 Tamże, s. 77.
17 W tłumaczeniu Tadeusza Żeleźnika odpowiedni fragment brzmi następująco: „Otóż 

stwierdzać, że byt nie jest i że nie-byt jest, to jest fałsz; a stwierdzać, że byt jest i że nie-byt nie 
jest, to jest prawda” (Metafi zyka, ks. IV, 1011b, 25); wyd. pol.: Arystoteles, Metafi zyka, tłum. 
T. Żeleźnik, oprac. M.A. Krąpiec, A. Maryniarczyk, Warszawa 2003, s. 111.
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znajdzie się niejeden wymowny cytat. W pracy Essays on Truth and Reality 
F.H. Bradley pisze na przykład: 

Utrzymuję, że w odniesieniu do faktów pochodzących z doświadczenia i pa-
mięci testem, który stosujemy i który stosować musimy, jest ich zgodność z sy-
stemem. […] Testem, za którym się opowiadam, jest idea całościowej wiedzy, tak 
szerokiej i spójnej, jak to tylko możliwe. Mówiąc o systemie, mam na myśli jedność 
tych dwu aspektów, i to właśnie w tym sensie bronię koherencji. […] Dlaczego, 
pytam, inteligencja miałaby się składać z danych doświadczenia pozbawionych 
interpretacji? Według mnie przekonujące jest coś dokładnie odwrotnego, i stąd 
uważam, że żaden zastany fakt nie jest sam w sobie święty18.

Korespondencyjna teoria prawdy uznaje prymat zewnętrznego względem 
poznania bytu (rzeczywistości) nad intelektualną obróbką pobieranych za 
pośrednictwem zmysłów danych. Teoria koherencyjna natomiast dowodzi 
prymatu umysłu, który nie jest biernym odbiorcą świata zewnętrznego, lecz 
jego niezależnym i w dużym stopniu samodzielnym interpretatorem, dba-
jącym przede wszystkim o interesy postrzegającego podmiotu, nie świata. 
W pierwszym przypadku myślenie jest ważnym, ale dosyć nieskomplikowa-
nym oprogramowaniem umysłu. Sam umysł jest tu najczęściej przedstawiany 
jako bierne „lustro natury”19. Myślenie pozwala skierować to lustro na in-
teresujący fragment rzeczywistości, a potem zsyntetyzować i uogólnić poja-
wiające się w nim odbicia faktów (wrażenia). Jest więc ono właściwie umie-
jętnością księgowego: „liczeniem (to znaczy: dodawaniem i odejmowaniem) 
ciągów nazw ogólnych, które zostały uznane w tym celu, by zarejestrować 
i oznaczyć nasze myśli”20. Znacznie większą rolę odgrywają umysł i myślenie 
w przypadku koherencji. Punktem wyjścia jest tutaj posiadana już przez pod-
miot wiedza, która ukierunkowuje uwagę, pozwala selekcjonować fakty ze 
względu na zakładaną ważność (a ta wiąże się z indywidualnymi preferencja-
mi, systemem wartości), umożliwia ich interpretację, a nawet potrafi  zrów-
noważyć ich brak, dzięki ostrożnemu i metodycznemu wyciąganiu wniosków 
ogólnych z posiadanych już informacji. Aktywność umysłowa jest sama dla 
siebie stymulacją i potrafi  doprowadzić do ważnych odkryć nawet wówczas, 
gdy pracuje na materiale wyobrażonym. Myśl zyskuje przewagę nad światem.

Filozofi czne powiązanie korespondencji i koherencji z zagadnieniem 
prawdy skłania do jednoznacznego opowiedzenia się po którejś ze stron21. 

18 F.H. Bradley, Essays on Truth and Reality, Oxford 1914, s. 202–204.
19 R. Rorty, Filozofi a a zwierciadło natury, tłum. M. Szczubiałka, Warszawa 1994. 
20 T. Hobbes, Lewiatan, tłum. Cz. Znamierowski, wstęp i przypisy J.C.A. Gaskin, Warszawa

2009, s. 119.
21 Jednym z ciekawszych dowodów na znaczenie tej różnicy, również w przypadku for-

mułowania koncepcji politycznych, jest według mnie widoczna odmienność tzw. oświecenia 
francuskiego i oświecenia szkockiego. Oświeceniowcy w ogóle darzyli szczególną estymą kom-
petencje rozumu (myślenia, poznania), jednak inaczej wyjaśniali przyczyny swego zaufania. 
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Odpowiednio więc zwolennicy korespondencji lub koherencji przekonują, że 
wzmocnienie jednej z tych strategii kosztem drugiej jest najlepszym (albo je-
dynym możliwym) sposobem redukcji niepewności, a tym samym właściwą 
drogą do gromadzenia wiedzy pewnej. Filozofi ę interesuje bowiem przede 
wszystkim jakość wiedzy i dlatego traktuje niedogodności wynikające z nie-
doskonałości strategii poznawczych jako domagającą się przezwyciężenia 
wadę. Lekarstwem na tę wadę ma być opracowanie systematycznej i gwa-
rantującej sukces metody badań, do minimum ograniczającej ryzyko błędu.

Z tego względu dla realizacji moich celów bardziej właściwe jest psycho-
logiczne ujęcie strategii poznawczych. Zwraca się w nim uwagę nie na jakość 
efektów poznania, ale na sam proces myślenia, co pozwala rozpatrywać nie-
unikniony przetarg między dążeniem do zachowania korespondencji myśli 
i rzeczywistości a dążeniem do zachowania spójności w ramach wydawanych 
sądów (koherencja) – w aspekcie zysków i kosztów. Pozwala to na większą 
elastyczność w ferowaniu wyroków dotyczących przydatności, zasadności, 
wreszcie trafności obydwu wskazanych dróg. Jest to warunek wstępny neu-
tralnej analizy myśli politycznej, jej osobliwości i paradoksów.

Równie ważną zaletą psychologii jest badanie myślenia pozbawione od-
wołań do mocnego pojęcia „prawdy”. Psycholodzy uważają rozstrzygnięcia 
dotyczące obiektywnego statusu wiedzy za drugorzędne wobec faktu, że 
wykorzystujemy ją w działaniu. Jest to dla mnie istotne, ponieważ oddzie-
lenie problematyki poznawania (czyli także procesu konstrukcji teorii przez 
przedstawione dalej postaci) od zagadnienia prawdy umożliwia kolejny, waż-
ny krok metodologiczny, tym razem dotyczący samej prawdy.

3. Prawda i sens

W tradycji zachodnioeuropejskiej prawda jest pojęciem uprzywilejowanym 
od czasów greckich. Sokrates dręczył obywateli Aten pytaniami, wierząc, że 
prawdę urodzić może w sprzyjających warunkach każdy myślący obywatel. 
Poszedł w jego ślady Platon, rezygnując wprawdzie z zadawania pytań (nie-
bezpieczna praktyka, jak uczył przykład mistrza), lecz badając zakamarki 

Według Szkotów rozum pozwala uporządkować w umyśle panującą wokół nas różnorodność 
faktów (dostrzegając na przykład ich powtarzalność, współwystępowanie itp.); według Fran-
cuzów z kolei liczy się przede wszystkim zdolność rozumu do uniezależniania umysłu od 
doskwierającego chaosu, a nawet opracowania spójnych projektów pozwalających zwrotnie 
usunąć nadmiar irracjonalności ze świata. Choć jedni i drudzy dostrzegali więc wagę myślenia 
i postępu ludzkiej wiedzy, to różnili się przewidywanymi jego skutkami. Zdaniem pierwszych, 
wiedząc więcej na temat rzeczywistości takiej, jaka jest, będziemy zdolni zoptymalizować na-
sze działania w dosyć chaotycznym świecie i zwiększyć płynące z nich korzyści. Zdaniem dru-
gich, wiedza pozwoli uczynić świat bardziej racjonalnym, a więc podda go kontroli rozumu. 
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własnego umysłu na tyle wytrwale, by dotrzeć do jedynego prawdziwego świa-
ta idei. Wiedza mędrca i właściwie tylko wiedza mędrca pozwala, zdaniem 
Platona, odrzucić każde fałszywe i równocześnie złe przekonanie. Prawda nie 
tylko jest prawdziwa, lecz także dobra i piękna, a więc to o nią trzeba zabiegać, 
by poznać świat i skutecznie w nim działać. Z drugiej strony, od początku 
wybrzmiewały w fi lozofi i zastrzeżenia pesymistów w rodzaju sofi sty Gorgia-
sza, ostrzegających nieustannie, że istnieje tylko niepoznawalne i niekomuni-
kowalne „nic”; oraz niecichnącego nurtu fi lozofi i sceptycznej, który uderzał 
w wiarygodność efektów poznania, podważając ludzkie kompetencje poznaw-
cze. Paradoksalnie jednak zastrzeżenia tego rodzaju jedynie wzmacniały tęsk-
notę do wiedzy w pełni obiektywnej. Czym jest prawda, co jest prawdą, jak 
dotrzeć do prawdy, czy można dotrzeć do prawdy – to podstawowe pytania 
organizujące dyskurs fi lozofi czny na przestrzeni wieków. Nie tylko fi lozofi cz-
ny zresztą. Język prawdy i fi lozofi czne problemy z nim związane wpłynęły 
istotnie na rozwój kultury europejskiej, a jednym z głównych czynników go 
motywujących stało się dążenie do usunięcia wszystkiego, co fałszywe: prze-
sądów, zabobonów, błędów, niewiedzy. Wbrew oczekiwaniom jednak intensy-
fi kacja poszukiwań azylu poza zasięgiem fałszu nie doprowadziła do znalezie-
nia jednego, wolnego od wątpliwości „królestwa prawdy”. Wprost przeciwnie: 
w drugiej połowie XX wieku zaczęto podejrzewać, że poszukiwanie prawdy 
maskuje w istocie znacznie głębsze cele polityczne – oferując wizję świata po-
zbawionego wątpliwości, posiadacze rzekomej „prawdy” roszczą sobie preten-
sje do władzy, a to rodzi przemoc w relacjach społecznych.

Ostatnie zdanie nasuwa skojarzenia z myślą Michela Foucaulta, który 
właśnie w wiedzy i polityce prawdy upatrywał podstawowych narzędzi wła-
dzy22, niszczących wolność jednostek. Nurt reprezentowany przez Foucaulta 
i szeroko rozumianą literaturę postmodernistyczną dał o sobie znać szcze-
gólnie w latach 90. XX wieku, przyczyniając się przynajmniej w naukach hu-
manistycznych do dewaluacji samego pojęcia. Podkreślano nieufność wobec 
„wielkich opowieści”23 i postulowano konieczność akceptacji pluralizmu, re-
latywizmu, a nawet nihilizmu. Powołując się na zjawisko entropii, natural-
ność chaosu i nieustającą zmienność „płynnej rzeczywistości”24, oskarżano 
zbyt apodyktycznie porządkujące świat rozróżnienia prawda–fałsz o tenden-
cje totalitarne. 

Nie da się dzisiaj prowadzić badań w zakresie myśli politycznej, nawet je-
śli są to badania historyczne, bez uwzględnienia paradygmatycznych w swej 

22 Co oddaje Foucaultowski termin „władza-wiedza”; M. Foucault, Nadzorować czy ka-
rać…, s. 29.

23 Termin ukuty przez Jeana-François Lyotarda w pracy Postmodernizm dla dzieci, tłum.
 J. Migasiński, Warszawa 1998.

24 Z. Bauman, 44 listy ze świata płynnej nowoczesności, tłum. T. Kunz, Kraków 2011.
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istocie debat, jakie przetaczają się przez dyskurs humanistyczny25. Eksplo-
zja poglądów postmodernistycznych spełniła ważną funkcję ekspiacyjną, 
zmuszając do przemyślenia dotychczasowych, pozytywistycznych marzeń. 
Jednocześnie nie popieram wniosków płynących z postmodernistycznej 
krytyki26 naszych aspiracji do prawdy. Zarówno w aktualnych sporach mię-
dzy poszczególnymi ideologiami politycznymi, jak i w koncepcjach znanych 
z minionych epok odniesienie do prawdy pełni i pełniło ważną rolę. Zrozu-
mienie, w jakich warunkach i dlaczego naturalna, jak się wydaje, potrzeba 
przezwyciężenia niepewności, obrona jednej, uważanej za bardziej wiary-
godną od innych, koncepcji przerodzić się może w dążenie do fi zycznej lik-
widacji źródeł niepewności (a więc i tych, którzy ośmielają się wątpić), jest 
jednym z najpoważniejszych dzisiaj wyzwań. Nabiera ono szczególnej wagi 
w obliczu widocznego renesansu myśli politycznej, o którym świadczy ros-
nąca siła nacjonalizmu, fundamentalizmu religijnego, ale także popularność 
i aktywność nowych nurtów myśli politycznej, takich jak feminizm, liberta-
rianizm, komunitaryzm czy neorepublikanizm. 

Wyjście poza potencjalnie konfl iktogenne przeciwstawienie prawdy i fał-
szu, które jednak nie prowadzi do wniosków postmodernistycznych, jest, 
moim zdaniem, możliwe przez odwołanie się do kategorii sensu. Jest to pro-
pozycja wymagająca szerszego komentarza, jednak w swych podstawach pro-
sta i głęboko osadzona w europejskiej tradycji myślenia.

Szczególnego wyróżnienia sensu dokonał w XIX wieku Gottlob Frege 
w swoim słynnym eseju Über Sinn und Bedeutung27. Frege, którego wkład 
w rozwój logiki jest przyrównywany czasem do osiągnięć samego Arysto-
telesa28, zwrócił uwagę na swoistą infl ację języka wobec opisywanej za jego 
pomocą rzeczywistości. Wiąże się ona z faktem, że język nie tylko wskazuje 
dany przedmiot (słowa mają „znaczenie”: niem. Bedeutung, ang. reference), 
lecz dodatkowo pozwala zróżnicować sposób, w jaki się do tego przedmiotu 
odnosimy. Z trzech zdań: „Arystoteles to Arystoteles” oraz „Arystoteles to 
uczeń Platona” i „Arystoteles to autor Etyki Nikomachejskiej”, dwa ostatnie 
są wprawdzie dla osób znających biografi ę Arystotelesa tożsame z pierw-
szym – mają więc to samo znaczenie – ale ukazują zupełnie inną perspek-
tywę spojrzenia na przedmiot (jeśli wielkiego fi lozofa wypada określić mia-
nem przedmiotu). W tym kontekście Frege mówi o różnicy sensów:

25 Zob. m.in. D.W. Kurtz, Political Anthropology: Power and Paradigms, Boulder 2001.
26 Zaryzykuję tezę, że wniosków tych nie popiera wielu kojarzonych z tym nurtem refl eksji 

fi lozofów. Przed wyciąganiem skrajnych wniosków z własnych koncepcji wzbraniali się myśli-
ciele tej rangi co wspomniany już Foucault, Jacques Derrida czy Paul Feyerabend. By się o tym 
przekonać, wystarczy porównać ich prace uchodzące za „postmodernistyczne” z późniejszymi 
dziełami, w których autorzy sami bronili się przed takimi etykietami.

27 Tłum. pol.: G. Frege, Sens i znaczenie [w:] tenże, Pisma semantyczne, tłum. B. Wolnie-
wicz, Warszawa 1977.

28 B. Wolniewicz, Semantyka Fregego [w:] G. Frege, Pisma semantyczne…, s. XVI.
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Sens nazwy chwyta każdy, kto zna wystarczająco język lub symbolikę, do któ-
rych ona należy. Natomiast znaczenie, jeżeli istnieje, jest przez to oświetlone za-
wsze tylko jednostronnie. Jego znajomość wszechstronna wymagałaby, abyśmy 
dla każdego sensu potrafi li z miejsca rozstrzygnąć, czy przynależy on do danego 
znaczenia. Tego zaś nie osiągniemy nigdy29.

Rezygnując z precyzji nomenklatury logicznej, łatwo dostrzec, że sens 
nadaje znaczeniu specyfi czną wartość, stanowiąc jednocześnie ofertę dla 
wszystkich „chwytających” go uczestników kultury. Idąc krok dalej, możemy 
założyć, że jednostki mogą preferować różne sensy odnoszące się do tego sa-
mego przedmiotu (znaczenia). Jeśli interesuję się Arystotelesem30 jako kryty-
kiem demokracji, prawdopodobnie wiele mówi mi sens wpisany w określenie 
„autor koncepcji politei”. Ten sens jednak może wzbudzić konsternację zoo-
loga, dla którego Arystoteles to raczej bystry obserwator myszy i kuropatw. 
W powyższym przykładzie zoolog może z łatwością sprawdzić, czy postrze-
ganie Arystotelesa przez pryzmat politei zgadza się ze stanem faktycznym, ale 
wymaga to czasu i dodatkowego wysiłku intelektualnego. Często trudności 
piętrzące się przed próbami znalezienia ścisłego połączenia sensu i znacze-
nia są dużo większe. Tym bardziej że nie brakuje wokół sensów, które przy 
dokładniejszej analizie wcale nie mają znaczenia (nie odpowiada im żaden 
przedmiot realny). Zdanie „Ziemia jest centrum Wszechświata” okazało się 
pozbawione znaczenia, ale nie sensu – co więcej, przez stulecia sens ten orga-
nizował życie społeczne w skali całej Europy. 

Frege, zainteresowany przede wszystkim logiką i postępem nauki, uważał 
za ideał sytuację, w której każdemu wyrażeniu posiadającemu jakieś znacze-
nie odpowiadałby ściśle określony sens. Takie wyrażenie zasługiwałoby na 
miano prawdy, i to prawdy tyleż obiektywnej, co powszechnej – odbieranej 
przez wszystkich (używających danego języka) w ten sam, i wyczerpujący 
wszelkie możliwości jej postrzegania, sposób. Nawet on jednak zdawał sobie 
doskonale sprawę, że takiej absolutnej doskonałości osiągnąć niepodobna. 
Nie przeszkadzało mu to obstawać przy prymacie prawdziwości. Mówiąc 
krótko, uważał za w pełni „sensowne” tylko takie sensy, które dzięki powiąza-
niu ze znaczeniem (przedmiotem – rzeczywistością) odnoszą się do prawdy 
i mogą zostać uznane za wiedzę pewną (naukową). 

Współcześnie, także z uwagi na konieczność przepracowania postmo-
dernistycznej krytyki, takie ograniczenie nie wydaje się już ani możliwe, ani 
konieczne. Można się wprawdzie spierać o zakres obszaru, w którym warto 

29 G. Frege, Pisma semantyczne…, s. 62–63.
30 Ściśle rzecz biorąc, chodzi tu nie o Arystotelesa, ale o jego koncepcję. Jest to jednak 

nieistotne dla samego argumentu – kiedy w spisie treści książki poświęconej fi lozofi i greckiej 
czytamy „Arystoteles”, wtedy otwierając pracę na wskazanej stronie, nie spodziewamy się zo-
baczyć tylko portretu fi lozofa.
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zachować „dyktaturę” prawdy31 (moim zdaniem, wbrew wielu radykalnym 
krytykom paradygmatu pozytywistycznego, jest on nadal całkiem szeroki), 
lecz wypada się zgodzić, że rzeczywistość społeczna zdecydowanie wykra-
cza poza jego ramy. Różnorodność sensów jest faktem, a że prowadzi ona 
do odmienności postaw, przekonań, światopoglądów, stanowi ważną część 
współczesnej kultury, także kultury politycznej. Musi to wpływać na zmia-
ny w obrębie języka stosowanego przez nauki polityczne. Wymownym tego 
przykładem (jednym z wielu) jest ewolucja dyskursu o tolerancji, która pier-
wotnie była rozumiana jako cierpliwe znoszenie błędu32 (nie-prawdy), dziś 
natomiast takie określenie zdaniem wielu jest niewłaściwe i powinno być za-
stąpione bardziej pozytywnym modelem tolerancji, opartej na uznaniu (ang. 
recognition) odmienności33. Widać tutaj wyraźnie, jak długą intelektualną
drogę przebyła refl eksja nad tolerancją, pierwotnie wykorzystująca bezpo-
średnie nawiązanie do prawdy, a dziś otwarcie wyrzekająca się podobnie 
upraszczających odniesień. 

Sądzę, że w tej sytuacji warto przyjrzeć się bliżej samej kategorii sensu, roz-
luźniając nieco, tak ważny dla Fregego, jego związek z prawdą. Istotne jednak, 
by związku tego nie przeciąć, ponieważ wówczas zakładane „sensy” zostałyby 
pozbawione zewnętrznego odniesienia przedmiotowego, rodząc podejrzenie, 
że są one wyłącznie subiektywnymi wytworami umysłu jednostki. Ostatnie 
rozwiązanie zdaje się akceptować tradycja nietzscheańska i egzystencjalizm
– stanowiska chętnie przywoływane przez postmodernistów. Ich przyjęcie 
rodzi jednak podwójne zagrożenie. Po pierwsze, odrzucają one w ogóle praw-
dę jako kategorię epistemologiczną, ukazując sztuczność narzucanych światu 
znaczeń (oddaje tę relację na przykład wprowadzone przez Pierre’a Bourdieu 
pojęcie „przemocy symbolicznej”34). Po drugie, absolutyzują różnicujący cha-
rakteru sensu, który uwolniony od znaczeń (pozbawionych rzekomo umoco-
wania w bycie) nie musi w żaden sposób dowodzić swych racji. Da się w ten 
sposób uprawiać fi lozofi ę polityczną – wyjątkowo inspirującą, jak udowad-
nia nieustające zainteresowanie myślą Friedricha Nie tzschego, Sørena Kier-
kegaarda czy Jeana-Paula Sartre’a – jednakże podobny radykalizm w bada-
niach „nad” fi lozofi ą polityczną uważam za niewłaściwy. Wymusza on me-
todologię sprowadzającą się z jednej strony do rozbijania funkcjonujących 

31 Dyktatura, dominacja i podobne epitety pod adresem prawdy i broniącego ją rozumu 
to stały element w literaturze krytykującej modernistyczne metanarracje. W tym kontekście 
warto wspomnieć zwłaszcza o pracy Johna Ralstona Saula Voltaire’s Bastards: Th e Dictatorship 
of Reason in the West (1992), która w eseistycznej i lekkiej formie (zgodnej z duchem lat 90. 
XX wieku) przedstawia negatywne skutki polityczne wszechobecnej presji naukowości, profe-
sjonalizacji rządzenia i kultu wiedzy eksperckiej (prawdy).

32 Por. I. Berlin, Four Essays on Liberty, London–Oxford–New York 1969, s. 184; J. Gray, 
Enlightenment’s Wake, London–New York 1995, s. 19.

33 A.E. Galeotti, Toleration as Recognition, Cambridge 2002.
34 P. Bourdieu, Sur le pouvoir symbolique, „Annales” 1977, t. 32, nr 3, s. 405–411.
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w danym czasie historycznym i składających się na akceptowaną „prawdę” 
znaczeń (by ukazać wpisaną w nie przemoc) oraz – z drugiej strony – ewen-
tualnie do ukazywania niezawłaszczonych przez nie, bo wystarczająco zin-
dywidualizowanych, sensów. Takie cele badawcze towarzyszyły wpływowym 
swego czasu projektom archeologii i genealogii Michela Foucaulta czy gra-
matologii i dekonstrukcji Jacques’a Derridy. Nie kwestionuję pobudzających 
do myślenia rezultatów stosowania podobnych metod, jednak ich walory po-
znawcze wyczerpują się w potencjale krytycznym.

Bardziej obiecujące wydaje się skojarzenie Frege’owskiej kategorii sensu 
z tzw. postawami propozycjonalnymi (ang. propositional attitudes), dokony-
wane we współczesnej fi lozofi i umysłu. Postawy propozycjonalne to najogól-
niej stany umysłowe35 będące „postawami wobec sądów na temat świata”36. Są 
to więc zdania wyrażające na przykład pragnienia (ang. wishes) czy przekona-
nia (ang. beliefs). Jak krótko charakteryzuje przekonania David Chalmers, do 
ich podstawowych wyróżników należą intencjonalność, czyli ukierunkowa-
nie na pewien obiekt37 (niekoniecznie istniejący więc nie zawsze posiadający 
znaczenie), oraz dyspozycja do działania na ich podstawie. Bez wchodzenia 
głębiej na wymagające odpowiedniego przygotowania terytorium fi lozofi i 
umysłu, już te pobieżne uwagi podpowiadają, dlaczego uwzględnienie sensu 
może być przydatne w rozważaniach nad myślą polityczną. Myślenie poli-
tyczne to coś więcej niż próba opisu określonego fragmentu rzeczywistości; 
to także źródło jego uzasadnień oraz argumentów na rzecz ewentualnej zmia-
ny. Przed rozwinięciem tego wątku dobrze jednak powrócić na bliższy mi 
grunt myśli politycznej. Najszybciej można to uczynić, wykorzystując uwagę 
Adama Groblera, który komentując polskie tłumaczenie terminu beliefs jako 
„przekonania”, zauważa, że bliższe angielskiemu rozumieniu jest greckie sło-
wo doksa, po polsku oddawane jako „mniemanie”38. W tradycji greckiej dok-
sai były przeciwstawiane wiedzy pewnej (episteme). Dla fi lozofów pokroju 
Sokratesa i Platona miały więc nikłą wartość poznawczą, ale już na przykład 

35 Wyrażenia tego rodzaju wywołują wiele kontrowersji, z uwagi choćby na niejednoznacz-
ność pojęć „umysł” i „świadomość”. Cytowany dalej David Chalmers wskazuje na „podwójne 
życie terminów umysłowych”, których status ontologiczny jest trudny do sprecyzowania (moż-
na w nich bowiem wyróżnić aspekt psychologiczny i fenomenologiczny). Są to obszary, w któ-
rych wypowiadać mogą się jedynie eksperci, ale nie mają większego znaczenia dla przyjętego 
tu rozumienia „sensu”. Jako historyk myśli politycznej skłaniam się w stronę bardziej fenome-
nologicznego ujmowania zagadnień świadomości. Podobnie musiał myśleć Frege, skoro bronił 
obiektywności sensów, odróżniając tę kategorię od czysto przeżyciowego (psychologicznego) 
„przedstawienia” (niem. Vorstellung); por. G. Frege, Pisma semantyczne…, s. 64.

36 D. Chalmers, Świadomy umysł. W poszukiwaniu teorii fundamentalnej, tłum. M. Mił-
kowski, Warszawa 2010, s. 53.

37 Pojęcie intencjonalności wprowadził do fi lozofi i i psychologii Franz Brentano, a rozwi-
nął Edmund Husserl.

38 A. Grobler, Prawda, jej namiastki i paradoksy z nimi związane [w:] Przewodnik po epi-
stemologii, red. R. Ziemińska, Kraków 2013, s. 21.
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Arystoteles niejednokrotnie rozpoczynał namysł nad danym zagadnieniem 
od przytoczenia „mniemań” (opinii) innych. Poszukiwał punktów wspólnych 
i sprzeczności w opiniach, naświetlając przedmiot z różnych stron, by do-
piero w dalszej kolejności zaproponować własne ujęcie. Można to rozumieć 
jako przywoływanie różnych sensów i sprawdzanie ich relacji ze znaczeniem 
(analizowanym przedmiotem), tak by przy formułowaniu sensu39 własnego 
uniknąć wypowiedzi pozbawionych znaczenia.

W ten sposób znaleźliśmy się ponownie w znajomej dziedzinie historii 
idei. Warto było jednak zatoczyć tak szeroki, zahaczający o współczesne 
interdyscyplinarne debaty krąg, by zdobyć argumenty pozwalające usamo-
dzielnić sens wobec prawdy. W tym jednym względzie bowiem Arystoteles 
i Platon, jak w XIX wieku Frege, skłonni byliby raczej zniechęcać wobec po-
dobnego przedsięwzięcia: godna rozważania jest dla nich tylko taka wiedza, 
która w ostatecznym rozrachunku może być uznana za prawdziwą. Każdy 
inny sąd wprowadza jedynie niepotrzebny poznawczy zamęt i w zasadzie na 
określenie „wiedza” nie zasługuje. Jestem odmiennego zdania. Obok wiedzy 
prawdziwej wyróżnić można wiedzę sensowną, a prawda i sens tworzą waż-
ny wymiar, na podstawie którego warto przyglądać się problematyce nale-
żącej do szeroko rozumianej myśli politycznej – ideom, doktrynom, ideo-
logiom, teoriom i światopoglądom. Jest to bowiem obszar zagadnień, który 
może w ten sposób jedynie zyskać. Wypowiedzi polityczne – poczynając od 
koncepcji formułowanych w zaciszu własnych pokojów przez konkretnych 
„myślicieli”, a kończąc na przygotowywanych na użytek mas programach 
politycznych – zawierają mnóstwo sądów40, które rozpatrywane w aspek-

39 Być może bliższe mojemu rozumieniu „sensu” byłoby ważne dla Greków i występujące 
także u Arystotelesa pojęcie fronesis (tłumaczone czasem jako „roztropność”, „mądrość prak-
tyczna”). Kojarzone było ono z cnotliwym postępowaniem, a więc wiązało się wprost z działa-
niem. Arystoteles odróżniał ten rodzaj wiedzy od wiedzy teoretycznej (episteme) i umiejętności 
(techne). Uważam jednak termin „sens” za najbardziej neutralny, także z uwagi na odpowiednie 
konotacje potoczne (coś istniejącego – prawdziwego – „ma sens”, ale może też sensu nie mieć). 
Skoro o pokrewieństwach mowa, być może (choć to tylko uwaga na marginesie) sensy wyraża-
ne przez myślicieli w książkach przypominają bardziej greckie doksai, natomiast wykorzystywa-
ne w praktyce rządzenia lub walki o władzę zasługują na zaliczenie do fronesis. 

40 Chcę przy tej okazji zwrócić uwagę na pewną istotną niezręczność i nieścisłość termi-
nologiczną występującą w całej książce, której jestem świadoma. Pojawia się ona przy okazji 
używania pojęć takich jak „sąd”, a jest konsekwencją dosyć specyfi cznego charakteru niniejszej 
pracy. Muszę wyraźnie podkreślić, że przedmiotem mojego zainteresowania jest myśl politycz-
na. Zdaję sobie jednak sprawę, że nie wystarczy po prostu zaproponować własnego sposobu jej 
badania. Trzeba go uwiarygodnić, a to wymaga wskazania epistemologii, w której sam pomysł 
jest zakorzeniony. Problem polega na tym, że w epistemologii i fi lozofi i nauki wiele pojęć, na 
które nie zwracamy większej uwagi – zdanie, rzecz, sąd, fakt, teoria itp. – posiada określo-
ne defi nicje (i zazwyczaj jest tych defi nicji wiele). Większość terminów naukowych jest przy 
tym powiązana z kryterium prawdziwości (które, jak powtarzam, uważam za niewystarczają-
ce w badaniach historii idei) i naukowości, nakazującej badać obiektywne fakty, czyli „stany 
rzeczy” (tu w tle dodatkowo debaty ontologiczne nad tym, co istnieje, i w związku z tym jest 
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cie prawdziwości trzeba uznać za fałszywe lub też zbagatelizować jako nie-
istotne. Promują one często określoną wizję przyszłości (nieistniejącą, więc 
nieposiadającą znaczenia), służą realizacji celów innych niż doskonalenie 
poznania (integracja jednostek wokół wspólnych wartości, budowa poczucia 
wspólnotowości itd.), opowiadają się po stronie zmiany (tak więc kwestionu-
ją sensowność nawet najbardziej znaczących znaczeń). Są w mocnym sensie 
epistemologicznym nie-prawdziwe. A jednak wpływają na zupełnie prawdzi-
wy świat. Czasem nawet światem tym rządzą.

4. „Wieża Oakeshotta”

Wyróżnienie korespondencji i koherencji pozwala patrzeć na myśl polityczną 
jako zależną od preferowanych strategii poznawczych. Treść danej koncepcji 
(„co” z rozpoczynającego tę książkę aforyzmu Lichtenberga) zostaje dzięki 
temu bezpośrednio powiązana z procesem myślenia („jak”). Dodatkowo, od-
różniając w obrębie treści wypowiedzi podlegające reżimowi prawdy od tych 
należących do sensu, otwieramy drogę analizie krytycznej posługującej się 
nie tylko kryterium prawdziwości (i fałszywości) głoszonych idei, lecz także 
ich sensowności (i analogicznie: bezsensowności). Dzięki takim dwóm wy-
miarom każdą koncepcję polityczną wyobrazić można sobie jako twór prze-
strzenny, nie zaś jednowymiarowy zestaw poszczególnych twierdzeń i idei.

W wyjaśnieniu mojego ujmowania poszczególnych koncepcji politycz-
nych pomoże metafora. Metafora dosyć rozbudowana, dlatego poświęcam jej 
odrębny podrozdział.

W jednym z esejów41 Michael Oakeshott porównuje wysiłki poznawcze 
do wspinaczki na wieżę. Widok roztaczający się z okien wieży – odzwiercied-
lony w umyśle obraz świata, na który składają się konkretne myśli – jest na 
każdym poziomie nieco inny. Pokonując kolejne piętra, zmuszani więc jeste-
śmy nieustannie do kwestionowania obrazu już utrwalonego w naszej świa-
domości. Z wyższego poziomu to, co jeszcze niedawno wyglądało na grupę 
kilku drzew, staje się ogromnym ciemnym lasem42. Zdaniem Oakeshotta każ-

„rzeczą”). Stąd bierze się nieścisłość, o której mowa, a której staram się zaradzić na tyle, na ile 
to możliwe. Poruszając zagadnienia epistemologiczne (jak czyniłam to do tej pory), defi nio-
wałam terminy o kluczowym znaczeniu dla przedstawianej propozycji. Jednak tam, gdzie nie 
zamieszczam dodatkowych wyjaśnień, posługuję się nimi bez epistemologicznej precyzji, tak 
zresztą jak zwykło się to czynić w badaniach nad myślą polityczną. Podkreślam to wyraźnie, 
by nie sprawiać wrażenia, że użycie przeze mnie np. słowa „znaczenie” automatycznie odsyła 
do Fregego czy też jakiejkolwiek innej teorii znaczenia.

41 M. Oakeshott, Postępowanie racjonalne [w:] Wieża Babel i inne eseje, przeł. M. Szczu-
białka, Warszawa 1999.

42 Uczulam na ten przykład, bo Oakeshott zaczerpnął go od dialektyków, o czym będzie 
mowa dalej.
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dy człowiek posiada naturalną „skłonność do wspinaczki”43, czyli motywa-
cję do spojrzenia dalej i zrozumienia bardziej. I pewnie „wszyscy bylibyśmy 
fi lozofami, gdyby tak łatwo nie rozpraszało naszej uwagi to, co ujrzeliśmy 
na początku”44. To znaczy, gdyby nie atrakcyjność świata na zewnątrz każ-
dy z nas czułby samonapędzającą się przyjemność wchodzenia coraz wyżej 
i wyżej, czyli nieustannego myślenia tylko po to, by móc przemyśleć jeszcze 
więcej. Przed poznaniem piętrzą się jednak schody, a wchodzenie po nich 
jest męczące. Większość ludzi zadowala się więc widokiem z niższych pięter. 
Wystarcza im posiadanie niewielkiej wieży, zbudowanej z treści możliwych 
do bezpośredniego wykorzystania w działaniu.

Namysł nad światem relacji politycznych nie odbiega zanadto od wspi-
naczki na wieżę. Czy raczej – i będzie to może porównanie bardziej odpo-
wiednie – przypomina pierwotnie budowę wieży. Dopiero w drugiej kolej-
ności, kiedy myśliciel odda już swe dzieło w użytkowanie, jego słowa służą za 
opowieść przewodnika, zachęcając odbiorców do podjęcia wspinaczki i spoj-
rzenia na świat z oferowanej przez budowlę perspektywy. Przewodnika, od 
którego oczekujemy także wyjaśnienia możliwych niuansów czy nieścisłości 
oglądanego obrazu. Każdą koncepcję czy teorię polityczną można przedsta-
wić jako swoistą „wieżę Oakeshotta” – czasem jest ona wysoka i strzelista 
(gwarantująca widok tak rozległy, że może się zakręcić w głowie), a czasem 
niska, ale za to szeroka w obwodzie (tak, że wyglądając z jej okien, mamy 
wszelkie detale i szczegóły obrazu niemal na wyciągnięcie ręki). Porównań 
takich nie można oczywiście rozumieć dosłownie, ale dzięki ich obrazowo-
ści łatwiej wyjaśnić znaczenie wymiarów korespondencji–koherencji oraz
prawdy–sensu. Pierwszy odnosi się do procesu budowania teorii, drugi nato-
miast do ostatecznej treści koncepcji i jej wewnętrznej organizacji.

Korespondencja i koherencja to dwa odmienne sposoby konstrukcji, 
służących poznawaniu, intelektualnych wież. W skrajnej formie45 są one 
tak różne, jak różne jest budowanie coraz wyższej wieży z klocków z jednej, 
a zabawa w jengę z drugiej strony. W obu przypadkach należy rozpocząć od 
przygotowania budulca – obserwacji, założeń, poglądów itp., które posłużą 
do skonstruowania koncepcji. Na tym jednak kończy się podobieństwo. 

Wznoszenie umysłowej budowli zgodnie z podszeptami korespondencji 
wymaga szczególnej staranności już na etapie przygotowań. Podstawowym 
materiałem są tu wykrojone z rzeczywistości i przebadane fakty. Jeśli mamy 

43 M. Oakeshott, Postępowanie racjonalne…, s. 124.
44 Tamże, s. 125.
45 Do pewnego – ale tylko do pewnego stopnia – dalsze ujęcie różnic między tymi dwoma 

sposobami poznawania nasuwa uzasadnione (i właściwe) skojarzenia z debatami dotyczącymi 
różnic między metodą indukcji i dedukcji w nauce. Nie wprowadzam tego wątku, ponieważ 
późniejsze nałożenie na wymiar korespondencji–koherencji wymiaru prawdy–sensu wyma-
gałoby opatrzenia tego podobieństwa wieloma założeniami.
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odpowiednie narzędzia, a wybrany do badania kawałek rzeczywistości posia-
da uporządkowaną i czytelną strukturę, właściwie cały obszar badawczy może 
być postrzegany jako zbiór pasujących do siebie faktów, których reprezenta-
cje dopasowujemy następnie w umyśle tak, by wznieść coraz wyższą wieżę. 
W najbardziej sprzyjających okolicznościach zadanie poznania bytu może 
być wykonane prawie bez strat, a wówczas układanka do złudzenia odzwier-
ciedla obiekty i zależności występujące w świecie realnym. Dzisiaj wprawdzie 
jesteśmy coraz bardziej sceptyczni wobec rozbudzonych przez Kartezjusza 
nadziei, że całą rzeczywistość da się na takie poszczególne elementy rozłożyć 
i złożyć w umysłach i książkach na nowo46, ale nadal – i słusznie – wierzymy 
w możliwość konstruowania przynajmniej modeli częściowych. Zajmują się 
tym z sukcesem nauki szczegółowe, a choć nie zawsze udaje im się pobrać ze 
świata kompletu potrzebnych faktów, ich praca nie jest daremna. 

Widzieć świat takim, jakim jest on naprawdę, wierzyć tylko w prawdziwe 
teorie, nie dać się oszukać nawet własnemu organizmowi, bo i on okazuje się 
podatny na złudzenia zakłócające trafne poznanie. Ten ideał wydaje się jak 
najbardziej na miejscu. Ale troska o korespondencję faktów i myśli ma swoje 
ograniczenia. Brak odpowiednich narzędzi poznawczych (aparatury pomia-
rowej, testów różnego rodzaju) może sprawić, że przygotowywanie faktów-
-klocków będzie obarczone sporym ryzykiem niedokładności i błędów, a te 
mogą uniemożliwić późniejsze złożenie ich w całość. Krawędzie (defi nicyj-
ne, treściowe, strukturalne) zwyczajnie nie będą do siebie pasować. Może się 
także zdarzyć, że już po wykrojeniu z rzeczywistości wystarczającego zbioru 
faktów, ale jeszcze przed ich ułożeniem, znajdzie się wśród nich kilka elemen-
tów pochodzących w istocie z odmiennych układanek, które trzeba będzie
zidentyfi kować jako niewłaściwe i odrzucić. To wymaga czasu i podejmowa-
nia ciągle nowych prób dopasowania znalezionych części do siebie. Co jednak 
decyduje o funkcjonalności korespondencyjnej wieży–wiedzy, to możliwość 
jej rozbudowywania, a także częściowego remontu, bez konieczności niszcze-
nia całości. Jeśli tylko nowe pojawiające się fakty nie będą zasadniczo zmie-
niać projektu i nie będą stanowić nadmiernego obciążenia dla całej konstruk-
cji, mogą bez przeszkód zostać włączone w jej obręb. To sedno naukowego 
postępu.

Zupełnie inny rodzaj gry przypomina strategia koherencyjna. Można ją 
przyrównać do jengi: zabawy polegającej na budowie coraz wyższej wieży 
z ograniczonego zbioru drewnianych klocków. Początkowo i tutaj rzeczywi-
stość jest zazwyczaj pierwszym tworzywem, niezbędnym do przygotowania 
„klocków” – podstawowych elementów teorii. Należy je złożyć w regularny 
prostopadłościan, a dalej ogranicza budowę w jendze tylko prawo grawita-

46 Por. R. Descartes, Prawidła kierowania umysłem, tłum. L. Chmaj, Warszawa 1958, 
s. 23 i nn.
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cji, a w poszerzaniu wiedzy – reguły wnioskowania. W przypadku jengi gra 
polega na wyjmowaniu po jednym klocku z dolnych pięter47 i układaniu ich 
na szczycie wieży na tyle ostrożnie, by całość nie uległa zawaleniu. W rezul-
tacie niższe partie wieży stają się „dziurawe”, ale konstrukcja pnie się w górę. 
Dzięki zręczności budowniczego wieża jengi staje się coraz wyższa, a dzię-
ki koherencji można rozbudowywać teorie w zaciszu własnego pokoju, bez 
konieczności ciągłej analizy faktów. Przy odrobinie wprawy i wystarczającej 
ostrożności efekt jengi może być imponujący – i nie da się osiągnąć porów-
nywalnej wysokości wieży, układając po prostu te same klocki po kolei jeden 
na drugim. Jenga w każdym momencie stanowi całość, co generuje dodatko-
wy bonus wspomagający utrzymanie każdego z elementów na wyznaczonym 
miejscu. Dokładnie tak samo prezentują się teoretyczne wyniki zastosowania 
strategii koherencyjnej. Myślenie dowodzi tutaj swej przewagi nad bytem. 
Jego prawa, tak jak w przypadku jengi prawo grawitacji, umożliwiają kon-
strukcję koncepcji, w których obraz rzeczywistości wydaje się znacznie bar-
dziej całościowy i szerszy, niż można by przewidywać na podstawie użytych 
do jej sformułowania cegiełek – danych empirycznych. 

Myślenie koherencyjne tylko w punkcie wyjścia wymaga zwracania uwagi 
na dane pochodzące z rzeczywistości. Kiedy natomiast uzna, że dysponuje 
wystarczającym zbiorem klocków-faktów, koncentruje się wyłącznie na so-
bie – wywodzi nowe twierdzenia i konkluzje z informacji już posiadanych. 
Strategia ta pozwala ogarnąć wzrokiem coraz szerszy krajobraz, nawet jeśli 
nie dodamy do niej żadnego nowego elementu (faktu). Stopniowo proporcje 
wiedzy uogólnionej i faktów zmieniają się wyraźnie na korzyść tej pierwszej, 
sprawiając, że fakty stają się właściwie tylko rusztowaniem dla całej wiedzy. 
Jednocześnie potencjał wyjaśniający każdego z faktów wydaje się zdecydo-
wanie większy niż analogiczny potencjał faktów z teorii korespondencyjnej. 
Dzieje się tak dlatego, że każdy fakt uchodzi za manifestację i jednocześnie 
ilustrację całości.

Koherencja nie jest bynajmniej pozbawiona wad. Z każdym kolejnym 
wnioskiem nadbudowanym na posiadanej wiedzy (która sama jest już po 
części wynikiem dokonywanych w umyśle przekształceń) oddalamy się od 
świata faktów, koncentrując się na samej teorii. Nie musi, ale może to prowa-
dzić do sytuacji, w której związek między ustaleniami teoretycznymi a rze-
czywistością słabnie. Przy odrobinie szczęścia (i niezbędnej także w pracy 
naukowej wrażliwości) uzyskane tezy, nawet jeśli zrodzą się w drodze troski 
o koherencję, będą korespondować z rzeczywistością „na zewnątrz” i po-
twierdzać słuszność samej strategii, oszczędzając dodatkowo czas i koszty 
niezbędne do przeprowadzenia badań empirycznych. Nie jest to wcale rzadki 

47 Klocki w jendze mają minimalnie różniące się wysokości. W trakcie zabawy szuka się 
takiego elementu, który z łatwością daje się wysunąć.
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przypadek. Z myśleniem w kategoriach koherencji radzimy sobie wyjątko-
wo dobrze, co pozwoliło psychologowi Haroldowi Kelleyowi uznać każde-
go człowieka za „naukowca z ulicy”48. Okazuje się na przykład, że większość 
osób bez przygotowania jest w stanie prawidłowo przewidywać wyniki wielu 
eksperymentów i tym samym dysponuje wiedzą pod względem treści tożsa-
mą z wiedzą potwierdzoną empirycznie. Wniosek, że w takim razie można 
zrezygnować z nauki budowanej korespondencyjnie, byłby jednak przed-
wczesny. W codziennym życiu wystarczają teorie o dosyć wąskim zasięgu, 
przez co i przewidywania mają większą szansę okazać się trafne. Jednakże 
strategia koherencyjna stosowana w celu zrozumienia dużego fragmentu rze-
czywistości staje się tym bardziej ryzykowna, im bardziej godna podziwu wy-
daje się jej konstrukcja. Świat nie stoi w miejscu, więc jeśli jakakolwiek teoria 
ma być przydatna, musi odpowiadać ciągle na pojawiające się pytania. Pry-
mat spójności wcześniej czy później zaczyna działać na jej niekorzyść, a do-
skonalenie konstrukcji nie może na dłuższą metę zrównoważyć braków me-
rytorycznych, związanych z ograniczoną liczbą danych (obserwacji, założeń, 
twierdzeń uznanych za istotne) przyjętych na początku. W trakcie zabawy 
wieża jengi ma coraz więcej dziur, więc musi runąć, jeśli w porę nie przerwie-
my przekładania klocków na górę. Podobnie z czasem coraz mniej stabilna 
staje się wiedza stawiająca na koherencję. A że – w przeciwieństwie do wiedzy 
opartej na korespondencji – nie da się tu wymienić poszczególnych dysfunk-
cjonalnych elementów (na nowe, „lepsze” fakty), ponieważ każdy z nich jest 
niezbędny do podtrzymania całości, porażka teorii koherencyjnej jest o wie-
le bardziej spektakularna. Wieża leży w gruzach. Można wprawdzie do tej 
katastrofy nie dopuścić, ale wymaga to zastosowania środków niezgodnych 
z regułami gry. Na przykład kleju w jendze, a przemocy w przypadku próby 
podtrzymywania za wszelką cenę jawnie niezgodnego z doświadczeniem, ale 
wystarczająco spójnego światopoglądu.

Poznawanie świata i wykorzystywanie uzyskanej w ten sposób wiedzy do 
poprawy jakości życia wymaga utrzymywania względnej równowagi między 
dążeniem do zachowania korespondencji i koherencji. Dopiero taka równo-
waga zapewnia elastyczność myślenia, pozwalającą reagować na zachodzą-
ce zmiany, a więc zachować aktywny, nie zaś czysto reaktywny stosunek do 
rzeczywistości. Jej brak grozi sztywnością poznawczą i rutynizacją działań. 
Jak przekonująco dowiódł Arystoteles, jednostronność jest zawsze pierw-
szą oznaką degeneracji. W skrajnej postaci konsekwentne stosowanie tylko 
strategii koherencyjnej prowadziłoby do poznawczej paranoi – stanu, w któ-
rym każde nowe zdarzenie jest poddawane reinterpretacji, tak by nie musieć 
weryfi kować i modyfi kować bezpiecznie spójnych sądów. Radykalna presja 

48 Polskie tłumaczenie angielskiego wyrażenia: a naive scientist; H. Kelley, Common-Sense 
Psychology and Scientifi c Psychology, „Annual Review of Psychology” 1992, nr 43, s. 1–24. 
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korespondencji natomiast powodowałaby nieustanne problemy ze sformu-
łowaniem sądów ogólnych, zmuszając do nieustannej pracy umysłu i reakcji 
na najdrobniejsze nawet nowe dane. A to oznaka poznawczej schizofrenii. 
Jest ciekawym zbiegiem okoliczności, że właśnie te dwie nazwy zaburzeń 
psychicznych pojawiają się często jako metafory w pracach poświęconych 
współczesnej europejskiej kulturze49. Doprowadziliśmy bowiem w naszej 
metarefl eksji do sytuacji, w której – jak sugeruje już samo oddzielenie i spory 
między korespondencyjną i koherencyjną teorią prawdy – występujący od 
zawsze i twórczy przetarg między dwoma odmiennymi sposobami sądzenia 
jest postrzegany jako wymagająca rozstrzygnięć normatywnych wojna para-
dygmatów50. Zwolennicy korespondencji powołują się na dynamiczny roz-
wój nauki, która dzięki przywiązaniu do faktów pozwoliła ludzkości dokonać 
niewiarygodnego postępu. Zwolennicy koherencji postępu materialnego nie 
kwestionują, zauważają jednak, że przynajmniej tam, gdzie badanych zjawisk 
nie da się sprowadzić do katalogu rzeczy i przedmiotów, powinniśmy uznać 
wyższość postulatu spójności. Świat relacji społecznych jest zbyt skompli-
kowany i chaotyczny, by zdać się tu wyłącznie na empiryczne fakty. Skazy-
wałyby one na ciągłe oscylowanie między stwierdzonymi, ale sprzecznymi 
informacjami. Żądanie spójności może być w takich przypadkach dobrym 
punktem wyjścia do selekcjonowania faktów i nadawania im zrozumiałej 
hierarchii ważności.

Filozofi czne próby uporządkowania powyższej problematyki, zazwyczaj 
przedstawiające stanowisko konkurencyjne w jego najbardziej skrajnej, i tym 
samym łatwiejszej do obalenia, wersji, nie zmieniają faktu, że w postępowaniu 
naukowym nie sposób respektować z żelazną konsekwencją żadnego ze skraj-
nych stanowisk. Byłoby to wręcz niewskazane. Nawet nauki przyrodnicze, 
które szczycą się utrzymywaniem ścisłej korespondencji z rzeczywistością, 
odnoszą sukcesy dzięki kompetencjom w zakresie myślenia koherencyjne-
go. Koherencja pozwala bowiem „dopowiedzieć” brakujące elementy kore-
spondencyjnej budowli i wstawić słowne szkice (hipotezy) tam, gdzie jeszcze 
nie udało się faktów-klocków zademonstrować. Dość wspomnieć niedawny 
przykład bozonu Higgsa, którego istnienie postulowano znacznie wcześniej, 
niż można go było pokazać. Dysponując przekonującą układanką (tzw. Mo-
delem Standardowym), fi zycy „widzieli” tę cząstkę najpierw jako brakujący, 
ale ściśle określony element, zanim mogli umieścić go na odpowiednim miej-

49 Patrz m.in.: G. Deleuze, F. Guattari, Capitalisme et schizophrénie, t. 1: L’Anti-Œdipe, 
Paris 1972; t. 2: Mille Plateaux, Paris 1980; J. Farrell, Paranoia and Modernity: Cervantes to 
Rousseau, Ithaca 2007.

50 Pojęcie „paradygmat” wprowadził do fi lozofi i nauki Th omas Kuhn (Th e Structure of 
Scientifi c Revolutions, Chicago 1962). Natomiast wyrażenie „wojny paradygmatów” stało się 
popularne dzięki krótkiemu artykułowi Nathaniela L. Gage’a, Th e Paradigm Wars and Th eir 
Aft ermath, „Educational Researcher” 1989, 18(7) s. 4–10. 
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scu jako stwierdzony empirycznie fakt. Z pewnością ufał koherencji Albert 
Einstein, przyjmując za pewnik istnienie fal grawitacyjnych, nieuchwytnych 
przez następne sto lat. Tym bardziej nie można sobie bez myślenia koheren-
cyjnego wyobrazić tworzenia idei politycznych. I w tym wypadku jednak 
skrajność jest niewskazana. 

Spoglądając na teorie polityczne przez pryzmat wykorzystania strategii 
korespondencji i koherencji, nie należy oczekiwać, że uda się je pod tym ką-
tem sklasyfi kować jako należące do jednej z dwóch możliwych grup. Prze-
ciwnie, chodzi raczej o zwrócenie uwagi na proporcje. Żeby jednak proporcje 
te ocenić, trzeba uwzględnić rezultat – treść koncepcji – czyli przyjrzeć się 
krytycznie ostatecznie zbudowanej wieży. I tutaj znaczące wydaje się spo-
strzeżenie, że w większości przypadków da się w niej wyróżnić dwa odmien-
ne poziomy. Te dwa poziomy właśnie proponuję określić mianem „prawdy” 
i „sensu”. Co do nakreślenia ich specyfi ki nie będę oryginalna, choć pozosta-
nę przy wspomnianej wcześniej metaforze.

Załóżmy, że zdecydujemy się zapoznać z dziełem wybranego myśliciela 
politycznego – czyli zechcemy zwiedzić jedną z wielu zbudowanych już w fi lo-
zofi i politycznej „wież”. Do pewnego momentu z okien wieży widać wyraźnie 
szczegóły krajobrazu, a z każdym kolejnym piętrem nasz horyzont wydatnie 
się poszerza, nieustannie wzbogacając wiedzę o świecie na zewnątrz. Jeśli jed-
nak wieża sięga odpowiednio wysoko, istnieje krytyczne „piętro X”, powyżej 
którego wyglądanie przez okno nie może już przynieść wielu nowych wido-
ków. 

Immanuel Kant51 był tym fi lozofem, który jako pierwszy zdawał sobie wy-
raźnie sprawę z konieczności odróżnienia od siebie dwóch poziomów wieży52 

51 Odwołuję się tu do Kanta tylko symbolicznie. Szerzej jego koncepcja zostanie przywo-
łana w dalszej części pracy, przy okazji prezentacji historii dialektyki.

52 Kant zgodziłby się z metaforą wieży (patrz następny rozdział). Ale zdecydowanie od-
rzuciłby podejrzenie, że jego poglądy metafi zyczne są tylko jednym z możliwych sensów 
– sposobów ujmowania transcendentnych noumenów. Zdaniem Kanta liczy się wyłącznie 
taka wiedza, która ma charakter powszechny i konieczny. Jednym słowem, fi lozof mieszkał 
w swej wieży i wierzył, że powinniśmy wszyscy do niego dołączyć, podczas gdy moja propo-
zycja spogląda na jego koncepcję z zewnątrz. I z takiej perspektywy wiele metodologicznych 
uwag Kanta jest w zasadzie zbieżnych z moimi. Nie kto inny jak autor Krytyk zwracał uwagę 
na konieczność odróżnienia rozsądku (Verstand, „intelekt” w tłumaczeniu Ingardena) od ro-
zumu (Vernunft ) przy przejściu do zagadnień metafi zycznych (a rozumiał tę różnicę właśnie 
jako zmianę strategii myślenia). I Kant, zmagając się z problemami takimi jak wolność i ko-
nieczność czy istnienie Boga, doszedł do wniosku, że jeśli nie „wypchniemy” ich poza granice 
wiedzy prawdziwej w sensie zgodności z danymi doświadczenia, będziemy skazani na antyno-
mie i spory prowadzące donikąd (konieczne błędy). To tylko niektóre z interesujących podo-
bieństw, pozwalające mi sądzić, że różnica podstawowa między Kantem a mną wynika przede 
wszystkim z dystansu historycznego. Metodologia Kanta była osadzona mocno w głównym 
nurcie europejskiej fi lozofi i, oczekującym, że wyeliminowanie fałszu (a w przypadku autora 
Krytyk także okazji do fałszu – za sprawą zawężenia obszaru wiedzy) dzięki postępowi wiedzy 
połączy wszystkich ludzi na gruncie tych samych przekonań – jednego sensu (u Kanta: rozu-
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poznania. W tym kontekście był on istotnie wielkim reformatorem, czy może 
zgodnie z nomenklaturą podpowiadaną przez metaforę: renowatorem wie-
dzy. Jego wnikliwe Krytyki kreślą obraz intelektualnych zmagań ze światem 
prowadzonych najpierw w ramach doświadczenia. To ta część wieży, w której 
myśl otwiera okna na rzeczywistość, by pozwolić jej oddziaływać na zmy-
sły i tym samym empirycznie testować przedstawiające się umysłowi obrazy. 
Co równie istotne, Kant kreśli wyraźnie różnicę między rzeczywistością a jej 
przedstawieniem (światem a umysłową wieżą), odróżniając świat noumenów, 
czyli „rzeczy samych w sobie”, od świata fenomenów. Fenomeny są „rzeczami 
dla nas”, to znaczy przedmiotami postrzeganymi i doświadczanymi przez lu-
dzi. Specyfi ką zaś ludzkiego poznania jest to, że nie potrafi my wyobrazić so-
bie świata inaczej, jak tylko w formie czasoprzestrzennej. Czas i przestrzeń to 
dwie formy poznania, wbudowane w umysł i tym samym stanowiące warun-
ki doświadczenia. Kant uczy, że widok z wieży – nawet najbardziej dokładny 
i skrupulatny – jest tylko widokiem z wieży, a więc opisem świata fenome-
nalnego. Ale oznacza to także, iż wiedzę o fenomenach możemy czerpać wy-
łącznie do momentu, gdy pozwalamy światu oddziaływać na zmysły, a więc 
gdy okna wieży pozostają otwarte, my zaś uznajemy prymat korespondencji. 

Wielu współczesnych naukowców, tak z nauk ścisłych, jak humanistycz-
nych, byłoby skłonnych ukończyć budowę, zanim wieża będzie zbyt wyso-
ka i uniemożliwi doświadczalne rozstrzyganie wątpliwości. Jednakże wielu 
innych, w tym sam Kant, wie, że nie da się powstrzymać oakeshottowskiej 
„skłonności do wspinaczki”, pchającej myśl wyżej. Na piętra, gdzie formy 
poznania (czas i przestrzeń) oraz powiązany z nimi rozum teoretyczny nie 
mogą się już na nic przydać. Widok, który rozciąga się z okien wieży, staje się 
zbyt odległy i nie pobudza zmysłów na tyle jednoznacznie, by doświadczalnie 
rozstrzygnąć, co jest prawdą, a co fałszem. Tu zaczyna się metafi zyka53, a my-
ślenie zostaje sam na sam z sobą. Stwierdza Hannah Arendt:

Chociaż bowiem nigdy nie było zgody w sprawie przedmiotu metafi zyki, to 
przynajmniej jeden punkt przyjmowano za pewny: że ma ona do czynienia ze 
sprawami, które nie są dane w spostrzeżeniu zmysłowym i których rozumienie 
przekracza granice zdroworozsądkowego rozumowania, wyrastającego z do-
świadczenia i potwierdzanego przez doświadczenie54.

Powyżej piętra X myślenie jest pozbawione zewnętrznego oparcia i osło-
ny. Noumenów nie da się dłużej chwytać i badać jako fenomeny, dlatego na-

mu praktycznego). Na początku XXI wieku nie da się, moim zdaniem, utrzymać tego założe-
nia w mocy. Skłonna jestem nawet uznać, że nieświadome trwanie przy nim jest politycznie 
szkodliwe.

53 O różnych znaczeniach tego terminu: W. Stróżewski, Metafi zyka jako meta-fi zyka 
[w:] tenże, Istnienie i sens, Kraków 1994, s. 268 i nn.

54 H. Arendt, Myślenie, tłum. H. Buczyńska-Garewicz, Warszawa 2002, s. 20.
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mysł nad nimi wymaga zmiany metody. Jak słusznie zwraca uwagę w swej 
analizie myślenia Arendt55, ponad granicą świata zmysłowego rozważania 
w kategoriach prawdy muszą zostać zastąpione przez refl eksję nad sensem 
i znaczeniem tego, co na tak wysokim poziomie staje się przedmiotem my-
ślenia. A skoro tracimy wówczas możliwość dostrzegania szczegółów świata, 
są to zagadnienia coraz bardziej związane z myślącym podmiotem – ludzką 
kondycją, etyką i fi lozofi ą społeczną (czyli najogólniej wiedzą o tym, jak na-
leży postępować samemu i jakie postępowanie zalecać wszystkim). Niewraż-
liwość na różnicę między prawdą a sensem – wiedzieli to i Kant, i Arendt – 
ma ogromny wpływ na życie człowieka. A kiedy da o sobie znać w polity-
ce, potrafi  decydować o życiu całych społeczeństw. Wprawdzie zamiast sło-
wa „sens” Kant posłużyłby się raczej sformułowaniem „postulaty rozumu 
praktycznego”56, ale ich funkcja w jego systemie była analogiczna do tej peł-
nionej przez wiedzę sensowną: łączą one przekonania z działaniem. Gdy-
by przekonania wynikały wyłącznie z wiedzy prawdziwej (przetestowanej 
w świecie fenomenalnym), należałoby uznać, że wszystkie działania ludzkie 
pozostają w taki czy inny sposób zdeterminowane, można bowiem wskazać 
ich przyczyny. Skoro tak, nic nie stoi na przeszkodzie, by wiedzę o przyczy-
nach zachowań wykorzystywać do manipulowania innymi, jeśli da się w ten 
sposób wywołać pożądany (przez jednostkę lub społeczeństwo) efekt. A jed-
nak Kant postuluje – bo udowodnić, że trzeba, nie potrafi  – byśmy traktowali 
każdego człowieka jako cel sam w sobie, nigdy jako środek do celu.

Nietrudno zauważyć, że poniżej piętra X do opisywania świata kantow-
skich fenomenów właściwsza jest strategia korespondencji. Nie pozwala ona 
zaniedbywać rzeczywistość, nawet jeśli nie wszystkie jej elementy zyskują 
aprobatę poznającego. Natomiast powyżej krytycznego poziomu wydaje się 
naturalne odwołanie do koherencji. Dzięki niej narracja w kategoriach sen-
su pozostaje przekonująca, i nawet jeśli nie potrafi  wskazać empirycznych 
faktów potwierdzających własne ustalenia, jest w stanie przedstawić ważkie 
argumenty, że warto postępować według podpowiadanego przez nią sposo-
bu myślenia o rzeczywistości. Można powiedzieć, że argumentacja oparta 
na „dowodach” jest tutaj zastąpiona argumentacją opartą na „powodach”. To 
jednak nadal argumentacja.

55 Tamże, s. 48.
56 Nie tłumaczę konkretnych propozycji Kanta, ponieważ jego koncepcja zostanie przy-

wołana i rozwinięta szerzej w następnym rozdziale, a kończące rzeczony rozdział Wnioski na-
leży w zasadzie potraktować jako kontynuację aktualnego wywodu. Zdaję sobie sprawę, że 
takie „przerzucenie” części rozważań sprawia, iż odwołanie do Kanta może wydawać się w tym 
miejscu powierzchowne, za jego dokonaniem jednak przemawiają konkretne argumenty me-
rytoryczne – również przedstawione we Wnioskach w kolejnym rozdziale.



31Wprowadzenie

Idealna wieża Oakeshotta byłaby proporcjonalną budowlą, w której po-
ziom pierwszy jest wystarczająco solidny, by utrzymać część powyżej piętra X. 
Solidność w tym wypadku polega na przewadze strategii korespondencyjnej, 
dzięki której elementy użyte do budowy są wystarczająco trwałe (prawdziwe 
i tym samym odporne na krytykę). Budowa części drugiej, powyżej piętra X, 
jest o tyle łatwiejsza, że dominuje tu strategia koherencji, która nie kładzie 
tak wielkiego akcentu na żmudny proces badania wytrzymałości stosowane-
go materiału. Kolejne piętra są lżejsze i mniej zwarte (jak w jendze). Na tym 
etapie nie należy jednak zbytnio ryzykować. Dlatego skonstruowany sens 
powinien być w takim stopniu ogólny, by – wracając do defi nicji Fregego – 
nadawał się do oświetlania jak największego fragmentu rzeczywistości. W in-
nym wypadku musiałby być ciągle reinterpretowany, kiedy w polu widzenia 
pojawiają się nowe sytuacje, wymagające reakcji zgodnej z przekonaniami. 
Takie ciągłe dobudowywanie kolejnych pięter (zmieniające wygląd i struktu-
rę całości) grozi jednak zniszczeniem spójności wieży i katastrofą.

Tyle metafora. Mówiąc krótko, za wzorzec57 uporządkowanej w pełni 
myśli politycznej uważam zachowującą równowagę wieżę Oakeshotta. Jest 
to moim zdaniem wystarczająco szeroki, formalny schemat interpretacyjny, 
możliwy do zastosowania jako punkt odniesienia wobec każdej koncepcji 
politycznej (doktryny, teorii, ideologii), a przez to ułatwiający jej krytyczną 
analizę i otwierający drogę do interesujących porównań. 

5. „Typ idealny” (w) myśli politycznej

Pojęcie „typu idealnego” wprowadził do nauk społecznych Max Weber, tak 
wyjaśniając jego konstruowanie:

Uzyskuje się go przez jednostronne spotęgowanie jednego lub kilku punktów 
widzenia oraz przez złączenie w jednym wewnętrznie spójnym myślowym obrazie 
całego bogactwa rozproszonych i z trudem zauważalnych, ówdzie liczniejszych, 
ówdzie mniej licznych, miejscami w ogóle nieobecnych jednostkowych zjawisk, 
które dobrze pasują do owych jednostronnie uwypuklonych punktów widzenia. 
W swej pojęciowej czystości ten idealny obraz empirycznie nigdzie w rzeczywi-
stości nie występuje, jest utopią, zaś dla historyka wyłania się zadanie ustalenia 
w każdym poszczególnym przypadku, jak dalece rzeczywistość zbliża się bądź od-
biega od tego idealnego obrazu […]58.

Od stu lat typ idealny to wygodne narzędzie badawcze stosowane chętnie 
wobec przedmiotów zaliczanych do tej samej grupy, lecz zbyt wewnętrznie 

57 Wzorzec w znaczeniu wzorca mierniczego, nie zaś ideału (doskonałości).
58 M. Weber, ‘Obiektywność’ poznania w naukach społecznych [w:] Problemy socjologii wie-

dzy, red. A. Chmielecki i in., Warszawa 1985, s. 145.
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zróżnicowanych, by podać ich wyczerpującą defi nicję. Nie trzeba nikogo 
przekonywać, że podobne zróżnicowanie towarzyszy formułowanym na prze-
strzeni wieków, węższym i szerszym, koncepcjom politycznym. Nic więc nie 
stoi na przeszkodzie, by wykorzystać Weberowskiej proweniencji narzędzie 
w badaniach z dziedziny historii doktryn politycznych. Taki charakter ma 
zaproponowany tu schemat, nazwany dla wygody „wieżą Oakeshotta”. Jego 
istotą jest próba odróżnienia w każdej analizowanej koncepcji tez, twierdzeń, 
założeń odnoszących się do poziomu prawdy (w uproszczeniu: możliwych do 
zaobserwowania faktów) od tych należących do kategorii sensu (i w związku 
z tym do świata przedmiotowego odnoszących się jedynie pośrednio). W ideal-
nych warunkach między wypowiedziami z poziomu prawdy i sensu panuje 
względna równowaga, a ich odmienna konstrukcja (korespondencja i kohe-
rencja) zapewnia całej koncepcji wewnętrzne uporządkowanie, wszechstron-
ność i siłę przekonywania. Podstawowe różnice między dwoma wskazanymi 
poziomami, właśnie z uwagi na odmienność korespondencji i koherencji, 
dotyczą głównie pełnionych przez obydwie części funkcji oraz różnego statu-
su uzasadniających daną koncepcję faktów.

Korespondencja nakazuje uważne przyglądanie się rzeczywistości, tak 
więc jej dominacja powinna być widoczna przede wszystkim w sądach opiso-
wych; tam gdzie autor odnosi się do historycznych lub współczesnych sobie 
obserwacji i formułuje własne diagnozy stanu aktualnego, wskazując kluczo-
we obszary swoich zainteresowań lub też przedstawiając krytykę zastanej rze-
czywistości. Każda koncepcja polityczna potrzebuje takiego zakorzenienia, 
ponieważ dzięki rzetelności i trafności opisu staje się bardziej wiarygodna. 
Przewaga korespondencji nie wyklucza wykorzystywania myślenia koheren-
cyjnego, które przydaje się zwłaszcza tam, gdzie celem jest ukazanie związ-
ków między dostrzeganymi faktami oraz wyjaśnienie wzajemnych zależności 
między nimi. Koherencja powinna jednak tutaj służyć jako narzędzie pomoc-
nicze, wtórne wobec korespondencji. Wówczas rozważania są nie tylko inter-
subiektywnie komunikowalne (każdy odbiorca może je zrozumieć i odnieść 
do własnego doświadczenia), lecz także intersubiektywnie kontrolowalne, co 
oznacza, że mogą być krytycznie badane i oceniane w kategoriach prawda–
fałsz. W tym zakresie koncepcje polityczne są ważnym źródłem informacji 
o przeszłości, ponieważ pozwalają zrekonstruować rzeczywistość społeczną, 
tak jak była ona rozumiana i doświadczana przez jej uczestników. Zajmują 
się nimi także ci historycy, których sama fi lozofi a polityczna (myślenie, świa-
domość przeszłych pokoleń) szczególnie nie interesuje, próbują natomiast, 
zgodnie z maksymą Leopolda von Rankego, opowiedzieć, „jak to właściwie 
było”59. Historia doktryn jest z tego punktu widzenia nauką pomocniczą hi-
storii. Wydobywając na światło dzienne i zdając sprawozdanie z treści prac 

59 Zob. A.F. Grabski, Zarys historii…, s. 88.
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mniej i bardziej znanych myślicieli, ułatwia rekonstrukcję świata, w jakim 
przyszło żyć i działać naszym przodkom. Im bardziej szczegółowy jest taki 
materiał przeglądowy60, tym łatwiej stwierdzić, który z dawnych autorów po-
siadał rozwinięty dar obserwacji, a który próbował manipulować lub dystan-
sować się wobec faktów tworzących jego kulturową przestrzeń. Zakładając, 
że korespondencja jest ważnym składnikiem sądów opisowych i wyjaśnia-
jących, historyk doktryn ma prawo oceny bohaterów swych analiz, wytyka-
jąc im błędy, przeoczenia i celowe zniekształcenia faktów. Ma także prawo 
zauważać i wyciągać wnioski z możliwych asynchronizmów występujących 
między koncepcją a czasem jej powstania. Zdarza się bowiem, że sformuło-
wany w myśli politycznej opis zdaje się antycypować fakty należące do innej 
epoki. Na tej podstawie uważamy słusznie Marsyliusza z Padwy za „prepozy-
tywistę”, choć o pozytywizmie w wieku XIV nikt jeszcze nie słyszał.

Inaczej należy traktować wypowiedzi należące do królestwa sensu. Do-
minacja koherencji osłabia ich wartość opisową, ale za to pozwala swobod-
nie korzystać z zalet spójności, wnioskowania i abstrahowania. Dzięki temu 
można je rozbudowywać, wychodząc od stosunkowo niewielu faktów (zna-
nych z codziennego doświadczenia i wybieranych dosyć dowolnie, a więc ta-
kich, które rzetelna analiza naukowa nakazywałaby sfalsyfi kować lub uznać 
za przypadkowe). Często ten nikły związek z obserwowaną rzeczywistością 
jest zamierzony. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy formułowana koncep-
cja pozostaje wobec niej krytyczna i uznaje konieczność gruntownych zmian 
społecznych i politycznych. Wówczas główną inspiracją myślenia i jego od-
niesieniem przedmiotowym w naturalny sposób musi się stać pewien porzą-
dek wyobrażony. Rozważania w aspekcie sensu bardzo często odnoszą się 
do przyszłości – zapowiadanej, przewidywanej i z uwagi na przyjmowane 
założenia pożądanej. Pełnią więc funkcje normatywne (posługują się języ-
kiem wartości i celów) i motywacyjne (zachęcają do czynnego poparcia idei 
i postępowania z nimi zgodnego). Warto ten element wyeksponować. Choć 
twierdzenia z poziomu sensu dotyczą rzeczywistości ponad doświadczeniem 
zmysłowym (metafi zyki, powiedziałby Kant), mają istotną (a czasem zasad-
niczą) wartość dla praktyki politycznej, ponieważ ukierunkowują działania 
i wybory podejmowane przez akceptujące je jednostki. Każda próba realiza-
cji jakiegoś wspólnego sensu potwierdza związek myśli politycznej i świado-
mego działania politycznego. Potwierdza również znaczenie dokonywanych 

60 Stąd tak ważna rola tradycyjnych metod pracy historyków doktryn – przeszukiwania 
archiwów, krytycznej edycji źródeł, prezentowania poglądów danych autorów na tle epoki 
(czyli prawie mitycznej, bo występującej w większości wstępów prac badawczych, „analizy po-
równawczej”) itp. Sądzę jednak, że współcześnie działalność ta nie wystarcza, chyba że istotnie 
zadowolimy się rolą „pomocników” historyków. Jak pokazują przykłady zachodnie, zwłaszcza 
szkoła historii idei z Cambridge, z powodzeniem da się łączyć rzetelność historyka z dążeniem 
do służenia swymi analizami i syntezami własnemu społeczeństwu.
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przez jednostki wyborów politycznych, które – jeśli mają być „wyborem” – 
nie mieszczą się w zerojedynkowym gorsecie prawdy. Choćby z tego wzglę-
du nie wolno stosować kryterium prawdziwości wobec postulowanych przez 
myślicieli politycznych sensów. Poparcie przekonań fałszywych nie może być 
ocenione jako „wybór”, ale wyłącznie dowód głupoty lub chęci wyrządzenia 
krzywdy innym. Przy takim spojrzeniu historia doktryn politycznych byłaby 
w lwiej części historią indywidualnych i zbiorowych iluzji, w dosyć przypad-
kowy sposób nadbudowaną nad deterministycznym w zasadzie procesem 
historycznych zmian instytucji społecznych i politycznych. Jednym słowem, 
byłaby bezsensowna w przyjętym przeze mnie znaczeniu.

Mała dygresja. Zrozumienie i dowartościowanie odrębności prawdy i sen-
su jest moim zdaniem szansą dla całej dyscypliny, którą reprezentuję, by – nie 
tracąc walorów historycznych – dowiodła swej użyteczności w dzisiejszym, 
niezbyt przywiązanym do historii świecie. Historia magistra vitae nie dlatego, 
że wydarzenia w świecie lubią się powtarzać, ale dlatego, że reagujemy na 
nie tak, jak pozwala nasze umysłowe wyposażenie, które zmienia się zdecy-
dowanie wolniej niż świat wokół. Namysł nad myślą polityczną pozwala na 
wgląd w samo myślenie polityczne – uczy rozumienia konstrukcji różnych 
sensów, a więc i rekonstrukcji ich założeń, ograniczeń, nieuniknionych kon-
kluzji, które nie zawsze podane są expressis verbis. Jest to wiedza niezbędna 
do zrozumienia i poważnego potraktowania sporów politycznych toczących 
się we współczesnym świecie. 

Koncepcjami, na przykładzie których różnica między sensownoś-
cią a prawdziwością staje się jasna, są teorie umowy społecznej Th omasa 
Hobbesa61, Johna Locke’a62 i Jana Jakuba Rousseau63. Gdyby rozpatrywać 
je wedle kryteriów naukowości i korespondencji, to nie mają one większej 
wartości. Nie dość, że przeczą sobie wzajemnie, to z łatwością można je 
sfalsyfi kować. Nie istniał nigdy „stan natury”, w którym wszystkie jednostki 
posiadałyby ten sam status (równość64) czy spontanicznie reagowałyby na 
otoczenie w ten sam sposób – strachem u Hobbesa, troską o swoją własność 
u Locke’a czy niechętnym naśladownictwem innych u Rousseau. Nie ma też 
w żadnym muzeum archeologicznym pierwotnej umowy społecznej zawar-
tej tak, jak życzyliby sobie tego wymienieni fi lozofowie. Jednym słowem 
– fi kcja. Mimo to teoria kontraktualna przeżywa dziś swój renesans65, a od-

61 T. Hobbes, Lewiatan.
62 J. Locke, Dwa traktaty o rządzie, tłum. Z. Rau, Warszawa 2015.
63 J.-J. Rousseau, Umowa społeczna, tłum. B. Baczko, Warszawa 1966.
64 Różnie rozumianą – u Hobbesa równość w zagrożeniu, u Locke’a równość w podległo-

ści prawu naturalnemu, u Rousseau równość wynikająca ze skromności potrzeb. Przywołuję 
tutaj teorie umowy społecznej jako sugestywny przykład, dlatego nie odsyłam do konkretnych 
fragmentów ich dzieł. Streszczenie najważniejszych poglądów tych trzech myślicieli znaleźć 
można w każdym podręczniku historii doktryn.

65 Patrz m.in. Cz. Porębski, Umowa społeczna: renesans idei, Kraków 1999.



35Wprowadzenie

wołań do niej nie brakuje w dyskursie politycznym. Z pewnością nie dlatego, 
że umowa najlepiej wyjaśnia genezę państwa – zdecydowanie bliższe praw-
dy wydają się na przykład ustalenia Arystotelesa. „Wyjaśnienia” oferowane 
przez zwolenników umowy nie są wyjaśnieniami w naukowym rozumieniu. 
Konstruuje się je w granicach wyznaczonych przez zakładane milcząco cele 
istnienia państwa, a więc – wbrew pozorowi dążenia do obiektywizmu – 
dotyczą bezpośrednio założeń normatywnych i z uwagi na te założenia do-
konują selekcji wybranych na potwierdzenie swych racji „faktów”. Nie tyle 
wyjaśniają, ile uzasadniają. Dlatego ze wskazanymi jako niepodważalne fun-
damenty całej teorii obserwacjami Hobbesa, Locke’a i Rousseau nie warto 
polemizować – znajdziemy rzesze ludzi bojących się śmierci, ale i tych, którzy 
z różnych powodów patrzą jej śmiało w oczy; troszczących się o własność, 
a także tych, którzy lekceważą bogactwo i w imię wolności kultywują skrom-
ność potrzeb. Wszyscy trzej myśliciele mogą więc pobrać z rzeczywistości 
wystarczająco dużo danych uwiarygadniających ich wnioskowania. Ale 
właśnie z tego powodu same w sobie dane te nie mają mocy wyjaśniającej. 
Dopiero nadbudowana nad nimi spójna jenga ukazuje ich niepodważalność 
w kontekście całego skonstruowanego królestwa sensu. Raz zaufawszy Hob-
besowi czy Locke’owi, jesteśmy zmuszeni podążać ich tokiem rozumowania 
aż do końca i tym samym dochodzimy do wniosków, które były im bliskie. 
Poznając ich koncepcje, dowiadujemy się nie tylko, kto z nich był absoluty-
stą, kto liberałem, a kto demokratą. Poznajemy także sposób myślenia, który 
nawet liberała może w pewnych warunkach skłonić do rezygnacji z indywi-
dualnej wolności66 i sprawić, że demokrata w określonych przypadkach nie 
cofnie się przed stosowaniem siły wobec osób odmiennego zdania. Przewaga 
koherencji powoduje, że choć koncepcje Hobbesa, Locke’a i Rousseau po-
wstawały w określonym czasie historycznym i były odpowiedzią na problemy 
polityczne krajów, z których pochodzili autorzy, to wydają się mieć walory 
uniwersalne. Dlatego mógł podsumować Jerzy Szacki, że wielcy myśliciele 
nie mają historii – ich myśl należy do wszystkich epok i tym samym nie na-
leży do żadnej67.

Fakty – konkretne zjawiska obserwowane w świecie – są dla rozważań 
z poziomu sensu jedynie ilustracją prezentowanych tez. Ale z tego same-

66 Charakterystyczne, że Hobbes, tak mocno krytykowany przez stulecia za promocję 
absolutyzmu, od kilku dekad uchodzi za prekursora liberalizmu. Myśliciel nie żyje, więc nie 
zmienia się ani prawda jego koncepcji, ani też prawda o jego koncepcji. Podejrzenie, że do-
piero my zrozumieliśmy, co miał na myśli, jest niepoważne. To, co się zmieniło, to jedynie 
interpretacja poglądów Hobbesa – a zmieniła się również dlatego, że w konstelacji naszych 
własnych sensów, ukształtowanych w ramach liberalnej demokracji poddanej wyzwaniom ta-
kim jak terroryzm, wartość bezpieczeństwa, o której tyle pisał autor Lewiatana, nabiera szcze-
gólnego znaczenia.

67 J. Szacki, Dylematy historiografi i idei [w:] tenże, Dylematy historiografi i idei oraz inne 
szkice i studia, Warszawa 1991, s. 14.
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go względu chybia celu ich krytyka polegająca na próbie udowodnienia im 
błędu. W tym wypadku skuteczniejsza jest analiza samego wnioskowania; 
sprawdzenie, na ile atrakcyjne okazują się proponowane wnioski, czy mają 
wystarczające umocowanie w przyjętych założeniach, czy też wymagają 
wprowadzenia ukrytych założeń dodatkowych. Równie płodne poznawczo 
może być tutaj porównywanie odmiennych sensów konstruowanych na ba-
zie podobnych założeń albo też przeciwnie – ukazywanie, jak te same sensy 
(postulowane cele, wartości) mogą być wspierane przez odmienne argumen-
tacje, odsyłające do innych faktów i podpowiadające inne sposoby działania.

Typ idealny koncepcji politycznej, jak wspomniałam, postrzegać można 
jako zrównoważoną propozycję, złożoną zarówno z twierdzeń opisowych (któ-
re poddają się weryfi kacji na podstawie wiedzy o czasach, zjawiskach i proble-
mach współczesnych autorowi), jak i wypowiedzi ukazujących stosunek autora 
do rzeczywistości politycznej i nadających jej sens na podstawie preferowanych 
wartości, uznawanych celów istnienia wspólnoty politycznej, jej wyobrażonej 
postaci itp. Jest to jednak wyłącznie narzędzie metodologiczne. Innymi słowy, 
nie istnieje żadna koncepcja, którą można by uznać za empiryczny przykład 
typu idealnego. W rzeczywistości konkretne przejawy myśli politycznej w róż-
ny sposób od niego odbiegają. Twórcy kładący nacisk na naukowe ujmowanie 
rzeczywistości politycznej ograniczają na ogół wnioskowania przekraczające 
Kantowskie piętro X. Wizjonerzy i utopiści – przeciwnie; pozbawieni oparcia 
w świecie faktów, rozbudowują poziom sensu, tak że w skrajnych przypadkach 
ich koncepcyjna „wieża” wydaje się fruwać w chmurach i traci kontakt z rzeczy-
wistością. Żadna z tych dróg nie gwarantuje sama przez się sukcesu, jeśli przez 
sukces rozumieć wiarygodność treści i potencjał perswazyjny, odpowiedzialny 
za popularność danej koncepcji i siłę jej recepcji. Teoria nazbyt przystająca do 
faktów w danych warunkach historycznych może stać się zbyt wąska i prze-
starzała w toku rozwoju historycznego. Teoria oderwana od nich i uchodząca 
za utopijną z tego samego powodu może okazać się jak najbardziej realistycz-
na. Czasem rzekoma utopia potrafi  rzeczywistość historyczną w danym czasie 
i miejscu – czyli rzeczywistość prawdziwą – przekształcić według własnego 
projektu, kwestionując przy okazji samo pojęcie utopii.

Nie zamierzam rozpatrywać wszystkich możliwych odstępstw od nakre-
ślonego typu idealnego. Nadałoby to pracy charakter stricte metodologicz-
ny, podczas gdy moim celem jest wykorzystanie proponowanego narzędzia 
w praktyce badawczej. Interesuje mnie jeden, ale za to wyjątkowo charaktery-
styczny, rodzaj zaburzenia proporcji „wieży Oakeshotta”. Mam na myśli sytu-
ację, gdy w danej koncepcji mamy do czynienia z próbą zatarcia różnicy mię-
dzy poziomem prawdy a poziomem sensu. Mówiąc krótko, chodzi o teorie 
polityczne, w których wypowiedzi należące do sfery powyżej piętra X rosz-
czą sobie pretensje do bezwzględnej prawdziwości, a więc stosują kryterium 
prawda–fałsz poza zakresem jego metodologicznie poprawnej stosowalności. 
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Gdyby chcieć w kilku słowach sformułować nadrzędną tezę tej książ-
ki, brzmiałaby ona następująco: koncepcja polityczna, w której sens udaje 
prawdę, staje się teorią bezsensowną, a każda próba wprowadzenia jej w ży-
cie nasila konfl ikty i wręcz nieuchronnie prowadzi do przemocy w relacjach 
politycznych. Sens w przyjętym tu znaczeniu ma bowiem bezpośrednie 
przełożenie na dyspozycje do działania, a działanie umocowane w prawdzie 
z konieczności koncentruje się przede wszystkim na walce z zakładanym 
kłamstwem; nie dopuszcza więc żadnej możliwości kompromisu z konkuren-
cyjnymi, sensownymi ideami (są one traktowane zawsze jako idee fałszywe). 
Różnorodność jest tutaj wrogiem.

We współczesnym świecie poszukiwanie sensu ma wymiar nie tylko psycho-
logiczny, ale także polityczny. Jednym z często podnoszonych argumentów 
przeciwko teorii demokracji liberalnej jest oskarżenie jej o aksjologiczną jało-
wość i zdepersonalizowane traktowanie wspólnoty politycznej jako wyłącznie 
zbioru instytucji, systemu prawa i akceptowanych mechanizmów powoływa-
nia władzy. Krytyce podlega liberalny nacisk na oddzielenie sfery prywatnej 
i publicznej oraz troska o światopoglądową neutralność tej ostatniej, która 
zdaniem wielu maskuje rzeczywistą ideologiczną dominację większości. Re-
akcją na tę dominację jest często chęć głośnego zaznaczenia swej obecności 
przez grupy mniejszościowe, domagające się uznania ich tożsamości, a więc 
i powiązanych z nimi sensów; własnych partykularnych celów i wartości. 
Niestety, z racji utrwalonego w kulturze zachodniej przywiązania do prawdy, 
wszelkie małe i duże próby usensownienia życia społecznego i politycznego 
ulegają tej samej presji i dążą za wszelką cenę do udowodnienia swej prawdzi-
wości. Już nie jako historyk doktryn, ale obywatel obserwuję z niepokojem 
nadużywanie języka prawdy w codziennym dyskursie politycznym. Dlatego 
wierzę, że warto uświadomić sobie płynące stąd zagrożenia, których zrozu-
mienie pomoże nieco zrehabilitować, tak potrzebny moim zdaniem polityce, 
język sensu. To, że dana koncepcja domaga się rozpoznania jako prawda, nie 
znaczy, iż na takie rozpoznanie zasługuje.

I tu historia dostarcza pouczających przykładów, obrazujących powyższe 
nadużycie. Najciekawszy z nich to dzieje sformułowania, a później wprowa-
dzenia w życie ideologii komunistycznej. Podkreślić należy tutaj słowo „przy-
kład”. Nie twierdzę, że nadużycie, o którym mowa, ograniczało się tylko do 
ideologii komunistycznej. Przeciwnie, uważam je za potencjalnie możliwe 
w każdym nurcie myśli politycznej. A to dlatego, że – jak będę się starała 
wykazać – nie ma ono bezpośredniego związku z treścią koncepcji, lecz ra-
czej z jej regułami konstrukcyjnymi: promowanym, i moim zdaniem niebez-
piecznym, sposobem myślenia, zacierającym różnicę między prawdą a sen-
sem oraz korzystającym ze strategii koherencyjnej tak, jak korzystać można 
jedynie z korespondencji. 
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Jednocześnie sam wybór przykładu nie ma w sobie nic z przypadkowości. 
Analizowane dalej koncepcje – Georga Friedricha Wilhelma Hegla, Karola 
Marksa i Włodzimierza Lenina – są z wielu względów wyjątkowe. W literaturze 
przedmiotu toczą się od dawna gorące spory dotyczące intelektualnego 
pokrewieństwa między nimi. Karol Marks był urzeczony myślą Hegla, 
ale czy był heglistą? Włodzimierz Lenin uważał się za ortodoksyjnego 
marksistę, ale czyż to nie on właśnie zaprzeczył drogiej Marksowi tezie 
o rewolucji proletariackiej możliwej tylko w najbardziej rozwiniętych krajach 
kapitalistycznych? Na poparcie każdego stanowiska w tej kwestii znaleźć 
można konkretne argumenty, a mimo to ciągle brakuje czytelnej odpowiedzi 
na pytanie, co było istotą ewentualnej kontynuacji, a z czego wynikały 
różnice. Moim zdaniem ukazanie swoistej ciągłości myślenia politycznego 
pozwala przynajmniej częściowo uporządkować tę problematykę. Zwłaszcza 
że (i jest to drugi powód wyboru materiału badawczego) zakładanej ciągłości 
myślenia towarzyszy tu wyjątkowa samoświadomość jego specyfi ki. Jest ona 
wynikiem namysłu Hegla nad dialektyką jako najwłaściwszą i zwierzchnią 
wobec innych metodą poznania. W pewnym sensie właśnie dialektyka jest 
w niniejszej książce głównym przedmiotem refl eksji i krytyki. Odnowiona 
przez Hegla, stała się dzięki niemu podstawową metodą swobodnego 
przekraczania piętra X i zakwestionowania różnicy między twierdzeniami 
z poziomu prawdy i tymi z poziomu sensu. W potęgę dialektyki uwierzył – 
choć, jak będę przekonywać, nie od razu – Marks, a także Lenin, mimo że 
ten ostatni nieszczególnie interesował się zagadnieniami fi lozofi cznymi. To 
prowadzi do trzeciego powodu, dla którego przemierzenie ścieżki myślenia 
wydeptanej przez Hegla, Marksa i Lenina wydaje się tyleż ciekawe, co 
poznawczo wartościowe. Leninowi udało się wprowadzić swe koncepcje 
w życie, a więc przynajmniej w jego przypadku myślenie zostało wsparte 
działaniem i zapoczątkowało zmianę polityczną, której skutki także w Polsce 
odczuliśmy na własnej skórze. Daje to historykowi doktryn rzadką okazję 
podjęcia próby dowiedzenia, że idee polityczne mają bardzo praktyczne 
konsekwencje, a nasze myślenie nie jest procesowi historycznemu
obojętne. 

Na zakończenie części metodologicznej chcę pokrótce streścić układ 
kolejnych rozdziałów i wyeksponować kluczowe wnioski, decydujące 
o charakterze powiązań między obszarami poruszanych zagadnień. Właś-
nie te powiązania wpłynęły w sposób zasadniczy na dobór prezentowanych
treści i zakres analizy, decydując także o wymagających uzasadnienia pomi-
nięciach i zaniedbaniach.
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6. Struktura pracy

Dotychczasowe rozważania wymagają krótkiego podsumowania. Zawarta 
jest w nich przede wszystkim określona propozycja metodologiczna – sche-
mat interpretacyjny pozwalający analizować dowolną myśl polityczną przez 
pryzmat „wieży Oakeshotta”, czyli proporcji między twierdzeniami należą-
cymi do epistemologicznego poziomu prawdy i analogicznego poziomu 
sensu. Zwracam uwagę na epitet „epistemologiczny”. Przedmiotem mojego 
zainteresowania jest wewnętrzna organizacja teorii politycznych, nie zaś ich 
obiektywna zgodność z jakkolwiek defi niowaną prawdą samej rzeczywistości 
(„bytu” w rozumieniu ontologicznym). O zaliczeniu danej części koncepcji 
(jej tez, twierdzeń, wyrażanych poglądów) do poziomu prawdy lub sensu de-
cyduje rozpoznanie dominującej przy jej tworzeniu strategii myślenia: ko-
respondencji lub koherencji. Ta druga strategia jest charakterystyczna dla 
rozważań metafi zycznych (w znaczeniu nadanym temu pojęciu przez Kanta), 
które – uwolnione od presji korespondencji – mogą pozwolić sobie na wy-
kraczanie poza aktualne doświadczenie.

Za idealny typ myśli politycznej uważam każdą koncepcję, która respek-
tuje ograniczenia wynikające z nakreślonej wyżej różnicy między myśleniem 
podlegającym regułom korespondencji i koherencji oraz z odmiennego cię-
żaru gatunkowego wypowiedzi prawdziwych i sensownych. Jest to przypa-
dek rzadki, może z wyjątkiem wąskich koncepcji, wprost ograniczających się 
tylko do jednego rodzaju myślenia i jednego rodzaju wypowiedzi68. Częstsze 
i zdecydowanie ciekawsze są odstępstwa od opisanego typu idealnego. Jed-
nym z nich się tutaj zajmę. Polega ono na prezentowaniu rozważań z pozio-
mu sensu, uzyskanych drogą koherencji, jako tez prawdziwych, korespondu-
jących ze światem. Jest to odstępstwo ze wszech miar szczególne, a historię 
jego najbardziej niezwykłej odmiany przedstawię w kolejnych rozdziałach. 
Jest ona znaczona nazwiskami Hegla, Marksa i Lenina, a samą odmianę my-
ślenia, o które chodzi, obejmuje z grubsza termin „dialektyka”.

Muszę podkreślić raz jeszcze, że choć prezentowana praca należy do ob-
szaru zainteresowań dyscypliny o nazwie „historia myśli politycznej”, to ak-
cent pada w niej przede wszystkim na słowo „myśl”. Nadaje to całości charak-
ter metarefl eksji, której celem jest nie tyle szczegółowe przedstawienie treści 
analizowanych koncepcji, ile raczej ukazanie specyfi ki stojącego za nimi ro-

68 Ale właśnie dlatego są w zasadzie ułomne i trudno je uznać za interesujące dla fi lozo-
fi i politycznej. Jeśli już to jako jej obrzeża, wskazujące związki z innymi dyscyplinami. Taką 
korespondencyjną teorią, unikającą w ogóle koherencji i jakichkolwiek odniesień do sensu, 
jest według mnie teoria demokracji Josepha Schumpetera, skądinąd ważna dla analiz politolo-
gicznych. Jednocześnie za koncepcję wyraźnie opowiadającą się po stronie koherencji i sensu 
uznać można propozycję falansterów Charles’a Fouriera, stanowiącą wyjątkowo ciekawe wy-
zwanie intelektualne z gatunku political fi ction.
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dzaju myślenia politycznego przez odniesienie go do przyjętego schematu in-
terpretacyjnego, wynikającego z przyjętych założeń metodologicznych. Taka 
orientacja badawcza wpływa istotnie na strukturę pracy i zawartość poszcze-
gólnych rozdziałów. 

Na początek, w rozdziale pierwszym, wyjaśniam historyczne kontrower-
sje związane z rozumieniem terminu „dialektyka” od czasów Platona i Ary-
stotelesa oraz rozbieżności związane z oceną poznawczej wartości wiedzy 
dialektycznej. Te ostatnie wykorzystuję do wykazania, że głównym przed-
miotem krytyki ze strony fi lozofów takich jak Arystoteles czy później Im-
manuel Kant była nie dialektyka jako taka, lecz jej wyraźna skłonność do 
splatania się z koherencyjną strategią myślenia. Skłonność, która sprawia, że 
konsekwentne stosowanie dialektycznych reguł i pokładane w nich zaufanie 
prowadzą myślący podmiot w stronę jednego z dwóch zgubnych ekstremów: 
sofi styki lub dogmatyzmu.

Zalety myślenia koherencyjnego rozpoznał w pełni Georg Wilhelm Fried-
rich Hegel, nie bez przyczyny uważany za fi lozofa, dzięki któremu kariera 
dialektyki rozpoczęła się właściwie od nowa. W rozdziale drugim przyglą-
dam się systemowi fi lozofi cznemu autora Fenomenologii ducha pod kątem 
uporządkowania jego wielowątkowej myśli według sugestii nasuwanych 
przez metaforę „wieży Oakeshotta”. Idealistyczne stanowisko Hegla pozwala 
mu od początku uniezależnić własny opis świata od wymogów koresponden-
cji, a mimo to za wszelką cenę pragnie on ocalić powiązanie swoich usta-
leń z dyskursem prawdy, w czym pomaga mu strategia koherencyjna. Dzięki 
dialektyce, postrzegającej poszczególne przedmioty w świecie jako przejaw 
ogólnej i rosnącej samowiedzy ducha, Hegel dokonuje reinterpretacji faktów, 
tak by potwierdzały jego całościową teorię. Słabości takiego postępowania 
stają się wyraźne dopiero wówczas, gdy przedmiotem odniesienia niemiecki 
fi lozof czyni proces historyczny. O ile opis przeszłości nie stanowi pod tym 
względem poważniejszego wyzwania, o tyle rozważania o przyszłości ujaw-
nić muszą wyraźnie wolność – a więc także dowolność – myślenia. Hegel 
nie chce jednak w żaden sposób przyznać się do przekroczenia piętra X, po-
nieważ podważyłby wówczas prawdziwość całego koherencyjnego i dialek-
tycznego systemu. Broni swej prawdy, przekonując, że przyszłość jest w za-
sadzie częścią już zaktualizowanego doświadczenia („koniecznością”). Staje 
się tutaj jednym z wielu myślicieli akceptujących pogląd, który nazywam 
„syndromem epoki przedostatniej” – przekonanych o nadchodzącym końcu 
czasu historycznego i traktujących to przekonanie jako uzasadnienie auto-
rytatywnych rozstrzygnięć dotyczących teraźniejszości. Jest to według przy-
jętych przeze mnie rozróżnień ewidentne nadużycie pojęcia prawdy, które 
zresztą dostrzegali już jego współcześni. Powołując się na listy Hegla, David 
MacGregor przytacza charakterystyczną w tym kontekście wymianę zdań 
między autorem Fenomenologii ducha a Johannem Wolfgangiem Goethem. 
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W trakcie towarzyskiej rozmowy Hegel wyjaśniał przyjmującemu go na her-
bacie gospodarzowi tajniki dialektyki, przekonując, że odpowiedni trening 
w jej stosowaniu gwarantuje pewność w unikaniu fałszu. Nie naruszyła jego 
dobrego samopoczucia drobna uwaga Goethego, że dialektyka równie do-
brze służyć może „przemianie kłamstwa w prawdę i prawdy w kłamstwo”69. 

W rozdziale trzecim zajmuję się myślą Karola Marksa. Wielowątkowa 
i rozległa twórczość autora Kapitału porządkowana jest najczęściej chrono-
logicznie lub tematycznie. W pierwszym przypadku punktem odniesienia 
jest rozróżnienie poglądów „Marksa młodego” i „późnego”, przy czym ten 
ostatni jest ukazywany w powiązaniu z myślą Fryderyka Engelsa, oskarżane-
go czasem o wypaczenie idei przyjaciela70. Dodatkowa komplikacja związana 
z podziałem chronologicznym wynika z faktu, że niektóre z prac „młodego 
Marksa” pozostawały za jego życia w rękopisach, co utrudnia rozstrzygnię-
cie, którego z teoretycznych „Marksów” traktować należy jako tożsamego 
z żyjącym i działającym oryginałem. Uniknąć przynajmniej części proble-
mów stąd wynikających pozwala koncentracja na głównych tematach prac 
Marksa. Wymienia się tutaj co najmniej cztery przewodnie wątki jego twór-
czości, którym w różnych okresach życia poświęcał mniej lub więcej uwa-
gi. Należą do nich: fi lozofi a człowieka (zagadnienia pracy i alienacji pracy, 
świadomego działania), teoria ekonomiczna krytyczna wobec liberalnej eko-
nomii klasycznej (teoria wartości dodatkowej, cyrkulacji kapitału), socjolo-
giczny opis społeczeństwa znajdujący oparcie w materialistycznym pojmo-
waniu dziejów (odróżnienie bazy i nadbudowy, prawa rozwoju dziejowego, 
formacje społeczno-ekonomiczne) oraz koncepcja rewolucji proletariackiej 
(rola ruchu robotniczego, kwestia stadium przejściowego, charakterystyka 
komunizmu). Zachowuję w pewnym stopniu obydwa te podziały porząd-
kujące, nie one jednak organizują poświęcony Marksowi wywód. Podobnie 
jak u Hegla, interesuje mnie raczej pokazanie rozległej twórczości Marksa 
jako poznawczej wieży, oferującej niepowtarzalną perspektywę rozumienia 
rzeczywistości społeczno-politycznej. Celem jest przede wszystkim identyfi -
kacja tych jej fragmentów, które przypominają jengę i tym samym podążają 
ścieżką myślenia analogiczną do heglowskiej dialektyki. Marks odrzuca każ-
dą postać idealizmu, a więc także jego wersję Heglowską, przejmuje jednak 
metodę dialektyczną, wykorzystując ją podobnie jak wielki poprzednik. Róż-
nica między Heglem a Marksem dotyczy między innymi pięter wieży, na któ-

69 D. MacGregor, Hegel and Marx: Aft er the Fall of Communism, Cardiff  2014, s. 5.
70 Zarzut taki pojawił się bardzo wcześnie u polskich sympatyków marksizmu, szczegól-

nie Stanisława Brzozowskiego, a później został podniesiony m.in. przez Georga Lukácsa. Jak 
jednak słusznie zauważa Marek Waldenberg, w skrajnej postaci taki argument prowadzi do 
wniosku, że „nie tylko Engels w mniejszym lub większym stopniu nie rozumiał Marksa, ale 
ponadto że ten ostatni nie rozumiał, iż jest nierozumiany”; por. M. Waldenberg, Marksizm 
[w:] Słownik historii doktryn politycznych, t. IV, Warszawa 2009, s. 91.
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rych dialektyka zostaje wsparta koherencją, nie rezygnując mimo to z pojęcia 
prawdy. U Hegla taki udający prawdę, wywnioskowany z założeń i możliwy 
do politycznego wykorzystania sens pojawia się dopiero jako zwieńczenie 
całej budowli. Jest więc jedynie dodatkiem do wielkiej Heglowskiej fi lozo-
fi i. Naukowe i polityczne aspiracje Marksa w naturalny sposób kierują jego 
uwagę ku faktom (podkreśla to jeszcze deklarowany materializm), które stara 
się rozpoznać i złożyć w umyśle, wykorzystując w niemałym zakresie strate-
gię korespondencji. Dlatego trudniej rozpoznać jengę w całej skonstruowa-
nej Marksowskiej wieży. Umieszcza ją myśliciel głęboko, w fundamentach 
wieży, a konkretnie, w wyjaśnieniach dotyczących przeszłości społeczeństw 
europejskich. Dzięki sile koherencji prezentuje kompletną wizję procesu hi-
storycznego poddanego działaniu obiektywnych praw. Ta część koncepcji 
Marksa staje się podstawą jego programu politycznego, zapowiadającego na-
dejście komunizmu i przygotowującego środowisko robotnicze do rewolucji. 
To tutaj dokonuje się podmiana sensu i prawdy.

Po przedstawieniu zalet i wad myślenia dialektycznego zastosowanego 
w fi lozofi i (Hegel) oraz socjologii i historii (Marks) analizuję jego potencjał 
polityczny, przyglądając się w rozdziale czwartym dziełu Włodzimierza Leni-
na. Myśl Lenina jest szczególnie interesującym i wymagającym przedmiotem 
badań, po pierwsze z uwagi na wyrażaną głośno przez rosyjskiego rewolu-
cjonistę wierność ortodoksyjnej doktrynie marksowskiej, a po drugie – wy-
jątkową i z sukcesem wykorzystaną historyczną okazję wcielenia jej w życie. 
W obydwu przypadkach fakty te powodują gorące dyskusje. Nie brakuje gło-
sów kwestionujących ortodoksję Lenina, wskazujących na dokonane przez 
niego poważne rewizje poglądów Marksa (wprowadzenie stadium imperiali-
zmu, rewolucja w Rosji) czy też zakorzenienie w swoiście rosyjskiej tradycji 
rewolucyjnej narodników. Zastrzeżenia wzbudzają częste zwroty i reorienta-
cje Leninowskiej taktyki działania politycznego, przejawiające się niejedno-
krotnie radykalnymi zmianami poglądów na zagadnienia bieżącej polityki. 
Nie ma zgody w odpowiedzi na pytanie, czy Lenin istotnie wierzył w osta-
teczny światowy tryumf komunizmu, czy też zadowalało go instrumentalne 
wykorzystanie ideologii marksistowskiej do przejęcia i utrzymania władzy 
w Rosji. 

Nie mam ambicji rozstrzygania powyższych wątpliwości lub też opowia-
dania się po którejś ze stron w toczących się debatach. Bardziej interesujący 
i owocny wydaje mi się namysł nad tym, dlaczego marksizm zwrócił uwagę 
Lenina i co mogło być powodem takiej sympatii, a także jak to „coś” zostało 
przez niego rozwinięte i wykorzystane. I tutaj mam do zaproponowania kon-
kretną tezę: przejęcie dotyczyło samej strategii myślenia (dialektyki splecio-
nej z koherencją) i umożliwionej przez nią negacji różnicy między prawdą 
i sensem. W tym aspekcie Lenin zasługuje na miano „ortodoksa”, czyli „pra-
womyślnego” następcy Marksa, a przez to także kontynuatora heglowskiej 
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tradycji myślenia politycznego. Charakterystyczne, że już jako marksista 
Lenin sięgnął po Naukę logiki Hegla i wyrażał się o dialektyce z uznaniem. 
Bliższa analiza jego przekonań w świetle specyfi ki koherencyjnej strategii 
myślenia politycznego pozwala zrozumieć i wytłumaczyć, dlaczego tak ła-
two przychodziło Leninowi porzucanie starych i wymyślanie nowych tak-
tyk (to pojęcie cieszyło się jego szczególnymi względami). Otóż podobnie 
jak budowa kolejnego piętra jengi zmienia strukturę całości, tak koherencja 
pozwala reinterpretować konkretne fakty i nadawać im zupełnie nowe zna-
czenie w kontekście centralnej i niezmiennej, spójnej prawdy. Credo Leni-
na przyznawało absolutny prymat walce o komunizm. Jego zmieniające się 
jak w kalejdoskopie pomysły i postulaty miały więc charakter peryferyczny 
w stosunku do wielkiego rewolucyjnego planu, dlatego nie należy utożsamiać 
ich z brakiem konsekwencji, chwilową słabością czy wreszcie doskonaleniem 
własnego programu. 

Chętnie powtarzaną opinią jest twierdzenie, że jeśli nawet odwołania do 
dialektyki Heglowskiej były w okresie komunizmu wyraźne i celowe, to jako 
metoda myślenia została ona zwulgaryzowana i traktowana instrumental-
nie do maskowania sprzeczności oraz dokonywania innych nadużyć myślo-
wych71. Chcę zakwestionować tę diagnozę, dowodząc, że przyczyną ewiden-
tnie wadliwych i często obrażających intelekt dialektycznych gimnastyk było 
nadużycie podstawowe – dokonana przez Hegla reklama dialektyki jako me-
tody umożliwiającej dotarcie do prawdy tylko dzięki umysłowym przekształ-
ceniom dokonywanym w umyśle za pomocą koherencji. To Hegel pokazał, 
jak uczynić wieżę Oakeshotta na tyle wysoką, by z jej najwyższych pięter 
ujrzeć przedmioty znajdujące się poza horyzontem doświadczenia. Opisowi 
tych przedmiotów, równoważnemu pełnej samowiedzy ducha, nadał walor 
prawdziwości, a tym samym uznał jego przewagę nad ułomną, bo nie do 
końca świadomą siebie, rzeczywistością faktów. Ani Marks, ani Lenin nie 
wyszli poza tak określone epistemologiczne stanowisko Hegla. Tylko dzięki 
wierności tej samej metodzie mogli bronić swych koncepcji przed naporem 
podważających ją (odtąd pozornie!) obserwacji. W starciu myśli i świata to 
Hegel postawił na myśl. Umieszczając prawdę w świadomości „wiedzące-
go” podmiotu, pomniejszył rolę faktów i otworzył drogę ich reinterpretacji. 
Marks i Lenin zmienili wyłącznie obszar zastosowania dla tej spektakularnej 
strategii myślenia. Strategii zawsze krzywdzącej dla zastanej rzeczywistości, 
bo wymuszającej ni mniej, ni więcej, jak tylko jej pełne podporządkowanie 
zakładanej prawdzie, oznaczające także przymusową likwidację elementów 
uznanych za wrogie. Taki apodyktyczny charakter miała fi lozofi a Hegla, 
której wybitna i inspirująca oryginalność w niemałym stopniu wynikała

71 Por. W. Chudy, Heglizm [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofi i, http://peenef2.republi-
ka.pl/hasla/h/heglizm.html [dostęp: 25.04.2016].
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z odrzucenia wszystkich właściwie wcześniejszych prądów fi lozofi cznych72. 
Spory fi lozofi czne, nawet te najbardziej zażarte, są jednak niczym w porów-
naniu z krzywdą, jaką światu – i ludziom będącym jego częścią – wyrządzić 
potrafi  polityka umocowana w dialektycznej natury prawdzie. I tu Lenin, a po 
nim Józef Stalin i inni wyznawcy marksizmu-leninizmu zasługują na znacz-
nie surowszą ocenę niż Hegel czy Marks. To dzięki nim mieniąca się prawdą 
koncepcja, a właściwie wpisana w nią od początku wada myślenia, zyskała 
przełożenie na praktykę polityczną. Osobny podrozdział poświęcam próbie 
wykazania, że zwycięstwo leninowskiej rewolucji nie wpłynęło na poważniej-
szą zmianę leninowskiego myślenia politycznego. Przeciwnie, rozpatrywane 
pod tym kątem działania bolszewików w pierwszym okresie rządów, takie 
jak reforma rolna czy wprowadzenie Nowej Ekonomicznej Polityki, można 
postrzegać jako konsekwentną realizację dialektycznego programu i zarazem 
potwierdzenie wyjątkowego charakteru dialektyki, przeskakującej swobod-
nie między prawdą a sensem. 

Kilku słów komentarza wymagają na koniec dwie kwestie formalne. Lite-
ratura poświęcona każdej z analizowanych przeze mnie koncepcji jest prze-
ogromna i zróżnicowana, a znaczną jej część stanowią prace dokonujące rozli-
czeń długów intelektualnych zaciągniętych przez Marksa wobec Hegla i przez 
Lenina wobec Marksa. W książce powołuję się na nie głównie w przypisach 
i bibliografi i, w tekście ograniczając do minimum dyskusję nad poszczególny-
mi interpretacjami myśli trzech przedstawianych dialektyków. Uwzględniam 
ją tylko wówczas, gdy moja interpretacja wprost powtarza, lub też krytyku-
je, dobrze umocowane w literaturze tezy. Takie ograniczenie jest świadome, 
a usprawiedliwia je cel badawczy. Proponując proste, ale bardzo konkretne 
narzędzie analizy, staram się posługiwać nim bezpośrednio w odniesieniu do 
danej koncepcji, a więc koncentruję się przede wszystkim na pismach Hegla, 
Marksa i Lenina. Nie chcę stwarzać wrażenia, że badacze, którzy na przykład 
u Marksa dostrzegali sprzeniewierzenie się ideałom wiedzy naukowej (jak 
czynił to choćby Karl Popper w Nędzy historycyzmu), fi rmują przy okazji 
moją propozycję metodologiczną.

Druga uwaga dotyczy proporcji analizy. Chcąc zwrócić uwagę na napięcie 
między prawdą i sensem oraz przewijającą się w jego tle refl eksję nad owoca-
mi myślenia korespondencyjnego i koherencyjnego w polityce, eksponuję te 
fragmenty twórczości Hegla, Marksa i Lenina, które zawierają wyraźny „mo-
ment” dialektyczny. Prowadzi to do wzmocnienia pokrewieństwa między 
tymi trzema koncepcjami. Podkreślić muszę, że pokrewieństwo to dotyczy 
wyłącznie myślenia politycznego, nie zaś zapożyczeń treści. Jeśli po lekturze 

72 Nie twierdzę, że Hegel tworzył swój system ex nihilo, w oderwaniu od długiej tradycji 
fi lozofi cznej. Mimo to jego projekt jest tak całościowy i kompletny, że stanowi sam dla siebie 
oparcie i punkt odniesienia. 
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tej książki czytelnik odniesie wrażenie, że marksizm-leninizm to po prostu 
inne wcielenie heglizmu, będzie to wniosek uzasadniony tylko i w stosun-
ku do tego „jak”, nie zaś „co” chcieli nam ci fi lozofowie powiedzieć. Nie da 
się bowiem ukryć faktu, że choć staram się oddać wszechstronność i streścić 
krótko wszystkie obecne w nich wątki, ciężar analizy spoczywa na uwypu-
kleniu nadużycia, o którym wspominałam w kontekście „typu idealnego” 
myśli politycznej. Mówiąc metaforycznie: poszukuję u Hegla, Marksa i Le-
nina intelektualnej jengi udającej solidną i zwartą „wieżę Oakeshotta”. Nie-
metaforycznie – tropię poglądy, które z uwagi na zaangażowane w ich for-
mułowanie myślenie koherencyjne powinny należeć do narracji sensu, a są 
otaczane przez autorów nimbem prawdziwości. I tu podobieństwo wydaje mi 
się zaskakujące. A jeszcze bardziej ciekawy wydaje się potencjał polityczny 
takiej strategii. Sens, jak wskazywałam, analizując tę kategorię, stoi po stronie 
wartości i wyobrażonego porządku aksjologicznego – obarcza więc jednostkę 
odpowiedzialnością za jego realizację w świecie. Używając języka Fregego, 
można stwierdzić, że tylko dzięki działaniom jednostki dany sens potwierdza 
swe znaczenie (odniesienie przedmiotowe). Jeśli wierzę w sensowność poko-
jowej współpracy między ludźmi, osobiście powinnam dawać tej współpracy 
przykład. I właśnie mój przykład stanowi zwrotnie wystarczające, „faktycz-
ne” potwierdzenie zakładanego sensu. Jeśli jednak ten sam pogląd wyrażę 
w języku obiektywnej prawdy (czyli tego, co znaczenie już z defi nicji ma), 
to nie mogę tolerować żadnego faktu z nią sprzecznego. Sens podpowiada 
koncentrację na swoich działaniach, by dawały świadectwo temu, co uważam 
za sensowne. Prawda każe zwalczać fałsz i tych, którzy są jego nosicielami. 
Ta różnica dotyczy nie tylko komunizmu. Analogiczne myślenie pozwoliło 
Maksymilianowi Robespierre’owi bezwzględnie wierzyć w wartość wolności 
i równocześnie, jakoby w jej imieniu, stosować terror. Istnieją powody każące 
podejrzewać, że także współcześnie w dyskursie politycznym nie brakuje dą-
żeń (niekoniecznie świadomych), by rzeczoną różnicę celowo zamazać.





I. Meandry myślenia dialektycznego

1. Uwagi terminologiczne

Filozofi a jest starsza niż dialektyka. Filozofi a istnieje, odkąd mędrzec 
próbuje samym tylko namysłem rozwiązać niektóre z problemów doty-
czących natury rzeczy, jakie z konieczności stawia sobie człowiek; ale 
dialektyka narzuca już pewną sztukę prowadzenia myśli, pewien porzą-
dek logiczny; jest to rozum posłuszny ścisłym prawom1.

Jak wynika z przytoczonych słów Paula Janeta, dialektyka to praca; w cał-
kiem konkretnym rozumieniu wysiłku wkładanego w sprawne kierowanie 
własnym myśleniem w sposób nieprzypadkowy, a więc wymagający wcześ-
niej rozwiniętych kompetencji. Dlatego starożytni Grecy włączali ją w obszar 
techne – sztuki (rzemiosła), czyli umiejętności pozwalających człowiekowi 
na nasz ludzki i ograniczony sposób naśladować naturę. Techne była wiedzą 
posiadającą przede wszystkim walory praktyczne. Jak na przykład wiedza 
szewca, dzięki której wszyscy możemy chodzić w butach.

Skoro dialektyka to rodzaj techne, pożytek z niej płynący powinien prze-
jawiać się przede wszystkim w sferze relacji interpersonalnych. Pisząc traktat 
o metodzie dialektycznej, Arystoteles zachwala ją między innymi jako po-
moc w kontaktach z ludźmi2. Komunikacyjny charakter dialektyki oddaje 
sama etymologia terminu. „Dialektyka to tyle, co sztuka mądrej rozmowy”, 
podsumuje krótko Władysław Witwicki3. Greckie źródła pojęcia obejmują 
słowa takie jak diálogos (rozmowa), diálektos (sposób mówienia), dialégein 
(rozmawiać, klasyfi kować), dialégesthai (dyskutować)4. Analiza fi lologiczna 
każe w nich odróżnić przedrostek dia-, odpowiadający polskiemu „roz-” oraz 

1 P. Janet, Études sur la dialectiquedans Platon et dans Hegel, Paris 1861, s. 61.
2 Arystoteles, Topiki [w:] Hermeneutyka – Topiki – O dowodach sofi stycznych, tłum. 

K. Leśniak, Warszawa 2013, s. 46–47.
3 Platon, Państwo, tłum. W. Witwicki, Kęty 2003, s. 218 (przypis).
4 W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1983. 
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człon legein, który znaczy „mówić”, ale także „łączyć” i „zbierać”5. Władysław 
Stróżewski zwraca dodatkowo uwagę na wpisane w dia- znaczenia dodatko-
we, takie jak „wskroś”, „przez”, „poprzez”, nasuwające skojarzenia z drogą6. 
Dialektykę można więc też rozumieć jako drogę dochodzenia do wiedzy lub 
metodę jej wytwarzania7 w umyśle. Nic nie stoi na przeszkodzie, by w prze-
mierzaniu tej drogi brała udział więcej niż jedna osoba, co odsyła ponownie 
do rozmowy i dialogu. 

W rozumienie dialektyki jako metody dociekań jest wpisane od począt-
ku pojęcie przeciwieństwa i sprzeczności. Zaleta dialektyki to wywoływanie 
„trudności wokół badanego przedmiotu w jednym i drugim kierunku”8. 
Rozumowanie takie żywi się zdaniami (przesłankami), na które można od-
powiedzieć zarówno twierdząco, jak i przecząco9. Dialektyk może, a nawet 
powinien na zadane pytanie odpowiedzieć „i tak, i nie”, a później systema-
tycznie rozważać konsekwencje swych odpowiedzi, badać ich wiarygodność, 
roztrząsać kolejne, pojawiające się w toku umysłowego rozdzielania proble-
mu, pytania i zagadnienia. Pod pozorną chaotycznością i niepewnością for-
mułowanych wniosków, mnożonymi wątpliwościami kryje się tutaj rygory-
styczne i wymagające dużej sprawności rozmyślanie. Istotne również, by zdać 
sobie sprawę, że nie każde przeciwieństwo zasługuje na miano sprzeczności 
dialektycznej. Jest wiele „zwykłych” przeciwieństw, czyli sądów dotyczących 
najbardziej odległej, stopniowalnej różnicy, w której skrajności wykluczają 
się wzajemnie. Można mówić mniej lub więcej, ale nie można równocześnie 
mówić i milczeć czy też być żywym i martwym10. Tego rodzaju opozycje, któ-
re Immanuel Kant nazwie „realnymi”, nie interesują jednak dialektyka. Jego 
uwagę przykuwają wyłącznie sądy „sprzecznie przeciwstawne”11. Ich cechą 
charakterystyczną jest nie to, że się wykluczają, ale że właśnie nie mogą bez 
siebie istnieć, a więc odsyłają do siebie wzajemnie12, pozwalając sensownie 

5 W. Stróżewski, Trzy modele historii dialektyki [w:] tenże, Istnienie i sens, Kraków 1984, 
s. 123.

6 Tamże.
7 Co ponownie wskazuje na techne. Na ten moment wytwarzania, produkcji związanej 

z rozumieniem terminu „dialektyka” zwróci uwagę Martin Heidegger, analizując dialektykę 
Hegla w odniesieniu do tradycji greckiej; M. Heidegger, Hegel unddie Griechen – wykład na 
konferencji w Heidelbergu, 26.07.1958 (korzystam z tłumaczenia angielskiego: http://www.
morec.com/hegelgre.htm [dostęp: 7.03.2016]).

8 Arystoteles, Topiki…, s. 47.
9 Tamże, s. 162.
10 Poza słynnym kotem Schrödingera, ale to zupełnie inna opowieść – choć związana 

z wiedzą, poznaniem i tym, co rozumiemy pod pojęciem faktu.
11 Por. I. Kant, Krytyka praktycznego rozumu, tłum. B. Bornstein, Kęty 2002, s. 167. Różni-

cę oddają łacińskie terminy: oppositio contradictoria (sprzeczność) i oppositio contraria (prze-
ciwieństwo). 

12 Jednym z przykładów tego rodzaju sądów, który stanowił i stanowi szczególnie wyzwa-
nie zarówno dla fi lozofi i w ogóle, jak i dialektyki, było od starożytności zagadnienie współwy-
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mówić o „jedności przeciwieństw”13. Właśnie dlatego punktem wyjścia dia-
lektycznego myślenia jest to tylko, co domaga się konstatacji: tak i nie – bez 
dodatkowych wyjaśnień stępiających radykalizm takiego stwierdzenia.

Powyższe ustalenia zdają się sugerować, że dialektyka należy do zagad-
nień, których defi nicję stosunkowo łatwo sformułować, i przez to równie łat-
wo wyznaczyć składający się na problem dialektyki obszar badawczy. Nic 
bardziej mylnego. W tym wypadku wyrażenie „problem dialektyki” jest od-
powiednie nie tylko jako przejaw żargonu naukowego, lecz także jako wyraz 
wielu piętrzących się trudności przed każdą próbą namysłu nad tym, czym 
właściwie jest dialektyka. 

Bertell Ollman, a wraz z nim wielu innych badaczy, zgadza się, że zdecy-
dowanie łatwiej stwierdzić, czym dialektyka nie jest14. W podobnym duchu 
ostrzega Włodzimierz Lebiedziński:

Reguły metody dialektycznej to reguły fi lozofi czne. Charakteryzują się one 
zatem dużym stopniem ogólności. Znaczy to, że ich aplikacja poznawcza czy 
praktyczna nie jest bezpośrednia, lecz pośrednia. Wszak formułują one ogólne 
wymogi. Aby móc efektywnie je stosować, należy najpierw przełożyć je na spe-
cyfi czne języki nauk szczegółowych. Dopiero wtedy zyskują konkretną wartość 
metodologiczną na gruncie tych nauk czy praktyki ludzkiej. W przeciwnym razie 
mogą wydawać się banalne lub wręcz nieprzydatne15.

Być może zapobiec banalności mogłoby przedstawienie konkretnych, hi-
storycznych wcieleń dialektyki, czyli sprawdzenie, jak rozumieli i stosowali tę 
metodę dociekań myśliciele z różnych epok. Ale i tutaj zdają się na badacza 
czyhać same problemy, gdyż:

Termin „dialektyka” jest tak wieloznaczny, a jego desygnaty przybierały tak 
różne kształty w ciągu dziejów, że nie wystarczy jeden sposób badawczego podej-
ścia dla wyczerpania całokształtu zagadnień, kryjących się pod hasłem „historia 
dialektyki”16.

stępowania wolności i konieczności (nie-wolności). Będzie to zagadnienie kluczowe także dla 
koncepcji Hegla, Marksa i Lenina.

13 W tym miejscu jedynie sygnalizuję konieczność zwrócenia uwagi na specyfi kę rozu-
mienia przeciwieństwa w dialektyce, do której przyznaje się ona sama. Nieco szerzej temat 
powróci przy okazji konkretnych dialektycznych koncepcji przedstawianych w kolejnych roz-
działach. Problemy z wyjaśnieniem i respektowaniem różnicy, o którą chodzi, są widoczne 
w każdej z nich; patrz m.in.: L. Colletti, Marksizm i dialektyka, tłum. B. Ponikowski [w:] Mar-
ksizm XX w., cz. II, red. J. Dobieszewski, M. Siemek, Warszawa 1990, s. 309–341; M. Rosiak, 
Dialektyka Hegla, Kraków 2011.

14 B. Ollman, Dance of Dialectic. Steps in Marx’x Method, Urbana–Chicago 2003, s. 12.
15 W. Lebiedziński, Metodologia fi lozofi czna. Reguły metody dialektycznej, Olsztyn 2001, 

s. 8.
16 W. Stróżewski, Trzy modele…, s. 121–122. Stróżewski proponuje trzy możliwe ujęcia hi-

storii dialektyki: 1) historiografi ę przemian pojęcia oraz koncepcji dialektyki; 2) rekonstrukcję 
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Jakby tego było mało, Richard McKeon daje jasno do zrozumienia, że pi-
sanie historii dialektyki nazbyt uzależnione jest od preferencji samego bada-
cza. Jednym słowem, zupełnie inaczej taka narracja będzie się prezentować 
w pracy napisanej przez dialektyka, niż w pracy osoby wobec dialektyki kry-
tycznej. Stąd: 

W pełnym tego słowa znaczeniu nie ma jednej historii dialektyki – są tylko 
dialektyczne historie dialektyki, które traktują wszelkie środki myślenia, działa-
nia i wyrazu jako dialektyczne lub też będące odstępstwem od dialektyki; są też 
niedialektyczne historie logiki i metody naukowej, które traktują dialektykę jako 
metafi zyczną lub mistyczną transformację logiki17.

Stwierdziłam we Wprowadzeniu, że dialektyka jest swego rodzaju główną 
bohaterką niniejszej książki. Nie mogę więc poprzestać na rozstrzygnięciach 
fi lologicznych czy też przejść do porządku dziennego nad wieloznacznością 
terminu i niemożliwością napisania historii dialektyki, traktując opinie auto-
rytetów jako usprawiedliwienie rezygnacji z głębszej refl eksji nad dialektyką 
jako taką. Tym bardziej że wiele nieporozumień związanych z oceną kon-
cepcji określanych mianem „dialektycznych” (w tym trzech analizowanych 
dalej) wynika moim zdaniem ze zbyt niefrasobliwego posługiwania się tym 
terminem. Niefrasobliwością nazywam tutaj dwie tendencje. Po pierwsze, 
stawianie znaku równości między dialektyką a poglądami podkreślającymi 
pozytywną rolę dowolnego rodzaju sprzeczności18, podczas gdy, jak będę się 
starała wykazać, dostrzeżenie sprzeczności jest jedynie pierwszym impulsem 
dialektycznego myślenia. Dialektyka sprzeczności wykorzystuje, ale na nich 
nie poprzestaje. Przeciwnie, jeśli chodzi o samo myślenie dialektyczne, to 
motywowane jest ono dążeniem do zachowania spójności rozumowania (ko-
herencji). Po drugie, tak zwolennicy, jak przeciwnicy dialektyki mają skłon-
ność do utożsamiania myślenia dialektycznego (umiejętności, techne) z jego 
owocami, czyli wyprodukowanymi przez dialektyka twierdzeniami i teoria-
mi. Z uwagi na specyfi kę dialektyki, o której będzie mowa wkrótce, jest to 
wyjątkowo niefortunne.

genezy i rozwoju kluczowych teorii (systemów) dialektyki; 3) próbę przedstawienia „idealnej” 
historii wyróżnionych systematycznie rodzajów i typów dialektyki.

17 R. McKeon, Dialectic and Political Th ought and Action, „Ethic. An International Journal 
of Social Political, and Legal Philosophy” 1954, vol. LXV, nr 1, s. 16–17.

18 I tak Jan Such w Dialektycznych wizjach świata (Warszawa–Poznań 1992) uznaje za 
„największego dialektyka starożytności” (s. 18) Arystotelesa (tego samego zdania, nota bene, 
był Fryderyk Engels). Opinia ta jest po części słuszna – w końcu Arystoteles poświęcał dia-
lektyce sporo uwagi (podobnie jak stoicy, ale z racji ograniczonej dostępności źródeł trudno 
zmierzyć ich wielkość). Zaciemnia ona jednak fakty, które przedstawiam dalej. Ponadto nie 
wszystkie sprzeczności (o czym również będzie mowa) zasługują na miano „dialektycznych”, 
co dodatkowo powinno zniechęcać wobec nadużywania pojęcia.
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Polaryzacja ocen w kwestii dialektyki, sugerowana także w niedawnym 
cytacie z artykułu McKeona, nasuwa inną, interesującą perspektywę spojrze-
nia na dzieje dialektyki w humanistyce. Jedną z wielu możliwych historii dia-
lektyki można opowiedzieć, wykorzystując jako porządkującą oś narracji wy-
rażany do niej stosunek. I tak właśnie zamierzam postąpić, eksponując kilka 
najbardziej charakterystycznych stanowisk. Zderzenie sądów eksponujących 
rzekome zalety dialektyki z tymi podkreślającymi jej wady, przedstawione 
w perspektywie historycznej, pozwala wprowadzić pewną hierarchię wśród 
składających się na problem dialektyki zagadnień i odsłania związane z samą 
dialektyką przyczyny sporów. A wiążą się one ściśle, moim zdaniem, z wa-
dami i zaletami myślenia koherencyjnego i jego możliwymi nadużyciami. 
W ten sposób niniejszy rozdział kreśli wspólny metateoretyczny kontekst, 
w którym chcę następnie osadzić konkretne dialektyczne koncepcje Hegla, 
Marksa i Lenina. Dzięki temu możliwe będzie zachowanie ciągłości narracji 
i akcentowanie wspólnych cech myśli politycznej trzech wymienionych po-
staci na wyższym poziomie, niejako „od zewnątrz”, bez kwestionowania fak-
tu, że pod względem zawartości stanowią one odrębne, a często diametralnie 
odmienne całości.

2. Dialektyk, czyli kto?

A możeśmy, na Zeusa, nieświadomie wpadli na wiedzę ludzi wolnych 
i kto wie, czy szukając sofi sty nie znaleźliśmy fi lozofa19.

Gość20 Sokratesa, prowadzący ku jego uciesze rozmowę z Teajtetem w Platoń-
skim dialogu Sofi sta, wygłasza powyższe słowa nieprzypadkowo. Zastanawia-
jąc się nad różnicą między fi lozofem i sofi stą, próbuje upolować tego ostatnie-
go, tropiąc szczególny charakter jego wiedzy. Ostatecznie polowanie kończy 
się sukcesem, a sofi sta okazuje się twórczym, ale jednak niewiarygodnym ku-
glarzem, lecz ciekawszy wydaje się zwrot akcji zarysowany w przytoczonym 
cytacie. Śledząc umiejętności pozwalające człowiekowi dostrzegać związki 
między poszczególnymi elementami świata, Gość uświadamia sobie w pewnej 
chwili, że wraz ze swym rozmówcą Teajtetem znalazł się w królestwie wiedzy 
prawdziwej, które jest zamieszkiwane przez fi lozofów, nie sofi stów. Jeśli jed-
nak szukając sofi sty, na jego niedoskonałych ścieżkach myślenia trafi ć można 
do fi lozofa, to istnieje także niebezpieczeństwo, że podążając tropem praw-
dy zastrzeżonej dla fi lozofa, natkniemy się na marnego sofi stę. Wprawdzie 

19 Platon, Sofi sta [w:] tenże, Uczta – Polityk – Sofi sta – Eutyfron, tłum. W. Witwicki, War-
szawa 2010, s. 283. 

20 Pod takim imieniem występuje ta postać w dialogu.
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Platon i w tym dialogu nie pozostawia cienia wątpliwości co do własnych 
preferencji i postrzegania sofi stów jako poślednich handlarzy sprzedających 
pozory mądrości, ale można spierać się o umocowanie tej konkluzji w toku 
wywodu. Myślenie okazuje się nazbyt wymagającym przedmiotem analizy, 
o nie dość wyraźnie wytyczonych drogach, z których łatwo zboczyć i znaleźć 
się nie tam, gdzie chcemy.

W krytyce sofi stów wspiera Platona Arystoteles. Celem sofi sty jest zyska-
nie uznania w oczach innych, a że prawdziwa fi lozofi czna mądrość nieczęsto 
jest szanowana w świecie, sofi sta nie może być mądry – musi jedynie takiego 
udawać21. Wykorzystuje w tym celu swe umiejętności do prowadzenia dys-
kusji w taki sposób, by podważyć zaufanie do wiedzy przeciwnika. Wykazuje 
rzekomy fałsz w jego wypowiedziach, zmusza do wikłania się w paradoksy, 
a nawet potrafi  skłonić rozmówcę do bredzenia, czyli powtarzania w kółko 
tego samego22. Sofi sta nie zasługuje na miano fi lozofa. W tym punkcie zga-
dzają się i Platon, i Arystoteles. Charakterystyczne jednak, że nie zgadzają się 
w ocenie prawdziwego fi lozofa. A kością niezgody jest między innymi diame-
tralnie odmienny stosunek do dialektyki.

Dla Platona dialektyka była umiejętnością fi lozofa23, który dzięki niej:

należycie dostrzega, jak się jedna postać ciągnie przez wiele rodzajów, chociaż 
każdy z nich leży osobno. I jak wiele różnych od siebie jedna postać z zewnątrz 
obejmuje i jak się jedna poprzez wiele rodzajów w jedno łączy, i jak się ich wiele 
wyróżnia, określonych z każdej strony. Na tym polega wiedza, która pozwala roz-
strzygać o każdym rodzaju, czy i jak on się może wiązać z innym, czy też i jak nie24.

Wzorem tego rodzaju fi lozofa-dialektyka był Sokrates. Autor najbardziej 
znanej Obrony Sokratesa nie był zresztą odosobniony w opinii, jakoby właś-
nie jego mistrz wymyślił dialektyczną metodę dociekania prawdy. Tego sa-
mego zdania był, równie zafascynowany Sokratesem, Ksenofont25. Natomiast 

21 Arystoteles, O dowodach sofi stycznych [w:] tenże, Hermeneutyka – Topiki – O dowodach 
sofi stycznych, s. 179.

22 Tamże, s. 180.
23 Niektórzy badacze myśli Platona są skłonni wyróżniać w jego koncepcji co najmniej 

dwa różne rozumienia „dialektyki”; raz jako dyskusji, a raz jako metody fi lozofowania. Istot-
nie, porównując poszczególne wypowiedzi (zwłaszcza z dialogów Państwo i Sofi sta), bez trudu 
można takich ścisłych przedmiotowych rozróżnień dokonać. W tym miejscu nie mają one 
większego znaczenia (co do różnych odcieni znaczeniowych dialektyki jako „przedmiotu” re-
fl eksji, wspominałam o nich na początku tego rozdziału). Zainteresowanych odsyłam do krót-
kiego artykułu: M. Narcy, Dialectic with and without Socrates: on the Two Platonic Defi nitions 
of Dialectic [w:] Philosophy and Dialogue. Studies on Plato’s Dialogues, red. A. Bosch-Veciana, 
J. Monserrat-Molas, t. I, Barcelona 2007, s. 193–203.

24 Platon, Sofi sta, s. 283.
25 Ksenofont, Wspomnienia o Sokratesie [w:] tenże, Pisma Sokratyczne, tłum. L. Joachimo-

wicz, Warszawa 1967, s. 220 i nn.
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Arystoteles uznawał za twórcę dialektyki Zenona z Elei, ucznia Parmenidesa26, 
a myślenie dialektyczne odróżniał od myślenia naukowego27. Wprawdzie nie 
posunął się do nazwania dialektyka sofi stą, ale z pewnością odmawiał mu 
miana fi lozofa. Dialektyka zadowala się bowiem krytyką tam, gdzie fi lozofi a 
chce wiedzieć28. Wiedzieć znaczy rozstrzygać między prawdą i fałszem, pod-
czas gdy badane przez dialektyka opinie mogą być co najwyżej wiarygodne29. 
Nie znaczy to, że dialektyka jest pozbawiona w oczach Arystotelesa wartości. 
Przeciwnie, właściwie postrzegana ma do odegrania olbrzymią rolę. Dialek-
tyka zna bowiem drogę do zasad wszystkich nauk30, a więc założeń, które 
musimy przyjąć, ale których nie potrafi my dowieść. Istnieje mnóstwo prob-
lemów, wobec których poznanie naukowe jest bezradne, jak na przykład za-
gadnienia dające się wesprzeć równie mocnymi argumentami za, jak i prze-
ciw; lub też same są zbyt rozległe, by przedstawić wyczerpującą argumentację 
(np. teza o wieczności lub skończoności świata)31.

Nauka32 w sensie dociekań popartych dowodami empirycznymi, jak ją ro-
zumiał Arystoteles, nie wyczerpuje mądrości jako takiej. Stanowi wprawdzie 
jej najważniejszą część, bo jej owocem jest wiedza pewna, lecz zarówno „po-
czątki” (zasady), jak i „rzeczy ostatnie”, czyli najdalej sięgające wnioski, wy-
mykają się naukowemu badaniu. Autor Topik wie, że obydwa te tematy moż-
na tyleż łatwo zaatakować, co z trudnością bronić33. Pozostają więc one we 
władaniu opinii – różniących się, a często sprzecznych poglądów. I właśnie 
w wyborze tych opinii pomaga dialektyczna sprawność w dyskusji. Kształci 
więc ona kompetencje przygotowujące do uprawiania fi lozofi i, także fi lozofi i 
pierwszej, czyli metafi zyki34. 

26 Jak przypomina Mieczysław A. Krąpiec, to Parmenides odkrył zasadę sprzeczności, 
która wpłynęła tak na Platona, jak Arystotelesa; tenże, Wprowadzenie [w:] Arystoteles, Meta-
fi zyka, tłum. T. Żeleźnik, Lublin 1996, s. XXVI.

27 Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych fi lozofów, tłum. I. Krońska, K. Leśniak, 
W. Olszewski, B. Kupis, oprac. I. Krońska, Warszawa 2012, s. 496.

28 Dialektyka „poddaje próbie poznanie osiągane przez fi lozofi ę”; Arystoteles, Metafi zyka, s. 86.
29 Por. wywód: Arystoteles, Topiki, s. 53–54.
30 Tamże, s. 47. 
31 Tamże, s. 54.
32 W terminologii Arystotelesa fi zyka. Starożytność nie znała specjalizacji, tak więc nad-

rzędnym terminem obejmującym całość ludzkiego poznania była fi lozofi a. Tę Arystoteles 
dzielił na trzy obszary: autoteliczną wiedzę teoretyczną (obejmującą fi zykę, matematykę i me-
tafi zykę), wiedzę umożliwiającą doskonalenie jednostki i polis (etyka, polityka) oraz wiedzę 
potrzebną do naśladowania i sztucznego wytwarzania dzieł natury (wiedza pojetyczna). Tyl-
ko wiedza teoretyczna jest według Stagiryty w ścisłym sensie fi lozofi czna, ponieważ wynika 
z czystego umiłowania mądrości. Na temat starożytnego rozumienia związków i różnic mię-
dzy nauką i fi lozofi ą, logiką i dialektyką, ontologią i epistemologią, patrz np. Logic, Science and 
Dialectic. Collected Papers in Greek Philosophy, red. M. Nussbaum, Ithaca 1986.

33 Arystoteles, Topiki, s. 163; tenże, Metafi zyka, s. 109.
34 Metafi zyka to zwyczajowa nazwa nadana Arystotelesowskiej „fi lozofi i pierwszej”, czyli 

„rozważaniu bytu jako bytu i właściwości bytu”. Fizyka natomiast to nauka o „rzeczach w ru-
chu”, czyli przyrodzie; Arystoteles, Metafi zyka, s. 88–89, 311.
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Z powyższą oceną dialektyki nie zgadzał się Platon. Umieszczając prawdę 
w świecie idealnym, poza zasięgiem postrzegania zmysłowego, zakwestiono-
wał wiarygodność danych empirycznych, a więc także wartość tak drogiej 
Arystotelesowi demonstracji. Dialektyka, jako właściwa metoda rozumowa-
nia, pozwalająca myśleć niezależnie od danych empirycznych (to przyznawał 
i Arystoteles), stawała się w tej sytuacji prostą drogą do oczyszczonej z ma-
terialności prawdy. Inaczej więc niż swój niepokorny uczeń rozumiał Pla-
ton naturę dialektycznych zmagań oraz ich rezultaty. W myśleniu dialektyka 
wszelkie zasady i przyjmowane założenia to tylko „szczeble pod stopami”:

punkty oparcia i odskoku, aby się wznieść do szczytu i do początku wszystkiego, 
dotknąć go i w końcu zejść znowu w dół, trzymając się tego, co się samo szczytów 
trzyma, a nie posługując się przy tym w ogóle żadnym materiałem spostrzeżenio-
wym, tylko postaciami samymi poprzez nie same i do nich samych dochodząc 
i na nich kończąc35.

Platon uważa dialektykę za drogę do wiedzy pewnej. Arystoteles jedynie 
za narzędzie formułowania i badania wiarygodności opinii. Już ta pierwsza, 
starożytna odsłona sporu o dialektykę zawiera istotny komponent ewaluacji, 
a nie tylko opisu dialektyki.

Nasuwają się tutaj dwa podejrzenia. Być może rozbieżność ocen wynika 
po prostu z odmiennego defi niowania zakresu znaczeniowego terminu. Być 
może więc to, co opatrywał etykietą „dialektyka” Platon, nie jest do końca 
tym samym, co rozumiał pod tym pojęciem Arystoteles. I rzeczywiście, dla 
Platona wiedza dialektyczna była swego rodzaju ogólnym światopoglądem 
pozwalającym pod codziennym chaosem zdarzeń dostrzec spokojny i racjo-
nalny, choć nie mniej dynamiczny, porządek bytu, podczas gdy dla Arystote-
lesa nie miała nic wspólnego z wiedzą, a jedynie z krytyką wiedzy. Jest jednak 
uzasadnione i drugie podejrzenie: jeśli dialektyka oryginalnie była uważana 
za praktyczną umiejętność rozumowania – sztukę myślenia, to nieuchronnie 
w jej ocenie brano pod uwagę także konkretny materiał, na którym miała 
ona pracować, oraz wartość jej wytworów. Sądzę, że tutaj tkwi sedno proble-
matyczności myślenia dialektycznego, które jako narzędzie (metoda) zawsze 
może zostać wykorzystane w sposób nieadekwatny.

I tu Arystoteles okazuje większą wrażliwość na różnicę między metodą 
– rozumowaniem dialektycznym – a teorią (wiedzą) będącą rezultatem jej 
użycia. Wyznacza też dialektyce wyraźne ramy, których przekroczenie pro-
wadzi do jednej z dwóch skrajności. Pierwszą oddaje termin „sofi styka”, 
a naturę tego niebezpieczeństwa rozumie zarówno Arystoteles, jak i Platon. 
Obydwaj też starają się mu zaradzić, tłumacząc, dlaczego sofi sta nie jest dia-
lektykiem. Druga skrajność, rozpoznana już tylko przez Arystotelesa, dotyczy 

35 Platon, Państwo, s. 219.
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możliwości przerodzenia się dialektyki w dogmatyzm, polegający na bez-
względnym zaufaniu do obiektywności i niepodważalności dialektycznych 
teorii. Dla Platona zaufanie to jest bezwzględne, jako że tylko dobry dialek-
tyk może zostać fi lozofem. Według Arystotelesa dialektyk to dobry kandydat 
na fi lozofa, pod warunkiem że tam, gdzie wchodzi w grę poznanie prawdy, 
zmieni intelektualne narzędzia. Tutaj tkwi istota sporu o dialektykę między 
najważniejszymi dla późniejszego rozwoju fi lozofi i autorytetami. 

Cała historia dialektyki, pisana przez pryzmat różnego do niej stosunku, 
jest w zasadzie debatą dotyczącą granic użyteczności dialektycznego myśle-
nia i zdolności jej użytkowników do przestrzegania tychże granic. Zanim po-
krótce ją przedstawię, chcę powrócić do wykorzystywanej tu metafory i od-
nieść dialektykę w rozumieniu Arystotelesa i Platona do „wieży Oakeshotta”. 
Punkty zbieżności i rozbieżności między obydwoma myślicielami są na tyle 
charakterystyczne, że ich wyeksponowanie ułatwia zrozumienie dalszej ka-
riery dialektyki oraz odradzających się w kolejnych epokach zarzutów kry-
tycznych pod jej adresem. 

Nietrudno zauważyć, że istotą metody dialektycznej jest tak dla Platona, 
jak Arystotelesa strategia koherencji. Obydwaj wiedzą, że skuteczność dialek-
tyki zależy od zachowania spójności i ciągłości wnioskowania. Dzięki respek-
towaniu wewnętrznych reguł myślenia myśl dialektyka zachowuje swoistą 
autonomię wobec świata materialnego. Dlatego dialektyk nie boi się narzuca-
jących się umysłowi sprzeczności, ale przeciwnie – podejmuje rzucane przez 
nie wyzwanie, pokazując, że odpowiednie rozumowanie potrafi  uporządko-
wać każdy chaos w obrębie możliwych przekonań. Co więcej, fi lozofów łączy 
przekonanie, że im bardziej zagadnienie jest odległe od doświadczenia, tym 
bardziej dialektyka może się okazać przydatna w jego roztrząsaniu. Zgadzają 
się więc, że narzędzia dialektyki sprawdzają się najlepiej powyżej piętra X, 
tam gdzie myśl natrafi a na problemy ogólne, czyli „zbyt rozległe”, jak mówił 
Arystoteles. 

Ostatni i ważny punkt zbieżności między Platonem i Arystotelesem to 
wspominane już odróżnienie dialektyka od sofi sty. Ten ostatni używa narzę-
dzi całkiem podobnych, kształcąc się w umiejętności prowadzenia dyskusji 
opartej na sprzecznościach. Może nawet posiąść je w stopniu tak znaczącym, 
że jest w stanie „i wiedzącego uwikłać”36 swymi argumentami. Nie zmienia to 
faktu, że celem sofi sty jest wyłącznie żonglerka słowna, skoncentrowana na 
zniszczeniu argumentacji przeciwnika za pomocą pozornych, bo nieodno-
szących się w żaden z góry określony sposób do rzeczy, „dowodów”. Sofi sta 
dwoi się i troi, pokazując, jak doskonale włada myśleniem dialektycznym, 
ale nie potrafi  wyprodukować za jego pomocą niczego godnego pochwały. 
Umie wskazać słabości w argumentacji przeciwników, a więc może podważyć 

36 Arystoteles, O dowodach sofi stycznych, s. 188.
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każdą sformułowaną opinię. Nie przedstawia jednak żadnej pozytywnej al-
ternatywy. Podsumowuje Platon, któremu na końcu dialogu Sofi sta udało 
się, mimo początkowych trudności, złapać swą ofi arę i oszacować wartość 
jej sztuki:

Zatem to jest imitatorstwo doprowadzające do sprzeczności, a należące do 
części dwulicowej wywoływania mniemań, która należy do stwarzania złudnych 
wyglądów, wyróżnionego w stwarzaniu wizerunków, w umiejętności nie boskiej, 
lecz ludzkiej, rodzaj twórczości wyróżniony w dziedzinie słów jako jej cząstka ku-
glarska37.

„Dwulicowość”, o której pisze Platon, oznacza, że sofi sta doskonale wie, że 
nie posiada żadnej wiedzy. Jak magik wydaje się dokonywać cudów38, ale czy-
ni to jedynie dzięki odwracaniu uwagi od spraw naprawdę istotnych39. Sofi sta 
nie jest dialektykiem, ale jego działalność sprawia, że dialektyka łatwo okryć 
się może złą sławą. Dlatego tak ważne, zarówno dla Platona, jak i Arystotele-
sa, by nie mylić dialektyki i sofi styki.

Na tym jednak podobieństwo się kończy. Dla Arystotelesa o praw-
dzie możemy wypowiadać się tylko tam, gdzie wiedza znajduje oparcie 
w zewnętrznych danych doświadczenia, dostępnych nam wszystkim. Dzię-
ki temu możliwa jest jednoznaczna demonstracja przesłanek rozumowa-
nia. Dlatego prawda to atrybut wiedzy gromadzonej poniżej piętra X „wieży 
Oakeshotta”, na poziomach, gdzie koherencja ustępuje władzy korespon-
dencji. Nie znaczy to, że myślenie koherencyjne jest tu nieważne – bliższa 
analiza przekonuje, iż co do samej natury i przebiegu procesu myślenia 
Arystotelesowski podział na dialektykę i analitykę jest sztuczny40. Podział 
ten oddaje natomiast nieuniknioną różnicę proporcji, sprawiającą, że tyl-
ko poniżej piętra X strategia koherencji wspiera i umożliwia rozwój wiedzy 
oraz ma odniesienie do prawdy. Filozofi a postrzegana jako nauka potrze-
buje myślenia koherencyjnego (wnioskowania, dedukcji), ale przesłanki, 
z których wychodzi, ustalane są w drodze korespondencji41. Dlatego można

37 Platon, Sofi sta, s. 307.
38 Tamże, s. 249.
39 Por. tamże, s. 293.
40 Potwierdza to zresztą charakterystyczne „pomieszanie” terminologiczne. Otóż Arysto-

teles, podobnie jak później tradycja średniowieczna, używał na określenie dialektyki termi-
nu „logika” (ściślej mówiąc, logika to sposób rozumowania w trakcie dysputy dialektycznej). 
To natomiast, co nazywamy dziś logiką (formalną), określał mianem „analityka”. Skoro takie 
przesunięcia nazw są dopuszczalne i zrozumiałe, kryjące się pod nimi zagadnienia muszą mieć 
ze sobą coś wspólnego.

41 Nauka dla Arystotelesa to owoc myślenia (poznania), a nie po prostu doświadczania 
świata. Dane zmysłowe mylą (to samo wino raz wydaje się bardziej, raz mniej słodkie), więc 
gdyby założyć, że to one są wszystkim, co może wiedzieć człowiek, nie tylko trzeba by uznać, 
że wszystko jest względne i zmienne, ale także konsekwentnie wyciągnąć wniosek, iż bez do-
znającego podmiotu nic by nie istniało. By używać pojęcia „prawda”, musimy założyć, że świat 
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jednoznacznie42 rozstrzygnąć ich prawdziwość i tym samym ocenić praw-
dziwość wnioskowań (teorii naukowej43). Analogiczne postępowanie jest 
w obszarze opinii – a zgodnie z przyjętą tu metaforą: na poziomie sensu – 
niemożliwe. Arystoteles stawia sprawę jasno. Dialektyka służy doskonale-
niu umiejętności myślenia jako takiej i nie buduje sama przez się wiedzy44. 
Akceptacja tego ograniczenia jest wstępnym warunkiem, gwarantującym, że 
dialektyczne narzędzie będzie stosowane zgodnie ze swym przeznaczeniem. 
Ujęta w bezpieczne ramy sensu dialektyka przydaje się podwójnie. Po pierw-
sze, testuje wartość (wiarygodność) utrwalonych opinii, a więc ma znaczenie 
dla wyboru i obrony własnych sensownych poglądów, które z racji praktycz-
nego (ukierunkowanego na działanie) charakteru mają znaczenie w relacjach 
społecznych. Różnorodność opinii jest z tego punktu widzenia wartością45. 
Po drugie, kształcąc nawyki logicznego myślenia, stanowi doskonałe przygo-
towanie do uprawiania fi lozofi i (nauki), której ważnym elementem jest kon-
struowanie teorii wyjaśniających.

Tyle i aż tyle. Arystoteles to fi lozof, który w odniesieniu do dialektyki jest 
wyjątkowo ostrożny. Dlatego podejmuje przejrzystą próbę jej „ocyrklowania”, 
tak aby dobrze spełniała swą funkcję. Wszystko wskazuje na to, że funkcją 
tą miało być po prostu produkowanie myślących i potrafi ących się z sobą 
komunikować ludzi. Jednocześnie właśnie Arystoteles zdawał się rozumieć 
najlepiej niebezpieczeństwa wynikające z nadmiernej admiracji dla potęgi 
dialektyki, która jest niczym innym jak dowodem potęgi ludzkiego umy-
słu i istotowej wolności myśli. Właśnie ta niezależność grozi jednak dwoma 

istnieje niezależnie od nas, a do przyjęcia tego założenia skłaniać powinien rozumny namysł 
nad bytem; Arystoteles, Metafi zyka, s. 103–108.

42 Czyli zgodnie z zasadą wyłączonego środka. Da się ją stosować wyłącznie wobec przed-
miotów o ściśle określonych i zdefi niowanych granicach.

43 Zwolennicy marksizmu celowo nie zrozumieją różnicy, o której mowa. Myślenie kohe-
rencyjne to dla nich po prostu myślenie koherencyjne. Skoro więc i nauka koherencji potrze-
buje – bo każda teoria naukowa ma charakter idealizacyjny (uogólnia, a nie po prostu opisuje, 
fakty) – uprawniony wydaje się wniosek, że dialektyka, jako zainteresowana koherencją bar-
dziej, jest stanowiskiem naukowym; por. I. Nowak, Dialektyczna korespondencja w rozwoju 
nauki, Warszawa 1975.

44 Na początku Topik Arystoteles wyraźnie wskazuje, że różnica między fi lozofi ą (nauką) 
a dialektyką nie dotyczy myślenia, ale oceny jego przesłanek. Pisze: „Otóż sylogizm jest to wy-
powiedź, w której, gdy się coś założy, coś innego, niż się założyło, musi wynikać dlatego, że się 
założyło. Jest «dowodem», gdy przesłanki sylogizmu są prawdziwe i pierwsze […]; sylogizm 
jest natomiast «dialektyczny», gdy się opiera na przesłankach zgodnych z opinią powszechną”; 
por. Arystoteles, Topiki, s. 45.

45 W Topikach (s. 54) pisze Arystoteles: „Problem dialektyczny jest zagadnieniem przy-
czyniającym się bądź do wyboru i odrzucenia, bądź do prawdy i poznania, i albo sam w sobie 
jest zagadnieniem, albo pomaga do rozwiązania jakiegoś zagadnienia. Musi być ponadto za-
gadnieniem, na temat którego nikt nie ma żadnego zdania, albo większość ma pogląd inny niż 
fi lozofowie, albo fi lozofowie inny niż większość, bądź wreszcie w obu grupach każdy z każdym 
się różni”.
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wymienionymi wcześniej nadużyciami. Jedno polega na niezdrowej fascy-
nacji własnymi kompetencjami dialektycznego myślenia i w rezultacie pro-
wadzi do posługiwania się tym narzędziem bez względu na cel, jak to ma 
w zwyczaju sofi sta. Sztuka dialektyczna staje się wówczas sztuką dla sztuki, 
bez praktycznego znaczenia. Drugie, z którym Arystoteles miał okazję ze-
tknąć się w osobie Platona, wynika z postrzegania dialektyki jako narzędzia 
wiodącego do prawdy, nie zaś stojącego na straży sensu46. Także według Ary-
stotelesa dialektyk może być, a nawet powinien być, przekonany o słuszności 
własnych dialektycznych ustaleń, ale przedstawiając je innym, musi się liczyć 
z tym, że z ich perspektywy będzie to jedynie mniej lub bardziej wiarygodna 
opinia. Podobnie szewc ma prawo uważać produkowane przez siebie buty za 
„lepsze” od butów innych szewców, co oznacza tylko tyle, że uważa swe szew-
skie umiejętności za rozwinięte na tyle, by z sukcesem konkurować na rynku. 
Ale żaden szewc nie może oczekiwać, że inni uznają jego buty za doskonałe. 
Poza wszystkim innym taka kwalifi kacja, eliminując konkurencję, wyelimi-
nowałaby troskę o rozwój szewskich kompetencji.

Platona jednak nie zadowala traktowanie dialektyki jako rodzaju techne. 
Obniżałoby to niepomiernie powagę myślenia, zwłaszcza myślenia koheren-
cyjnego. To, co Arystoteles uważa za wadę (przynajmniej w aspekcie wiedzy), 
stanowi dla Platona największą zaletę dialektyki. Pełna niezależność od da-
nych zmysłowych pozwala wspiąć się po szczeblach sensu i rozważania opi-
nii aż do metafi zycznego królestwa obiektywnego bytu. Platon przekonuje, 
że intelektualna wieża, która na etapie budowy istotnie może wydawać się 
chwiejną jengą, ostatecznie zostaje wzmocniona u swego szczytu prestiżem 
niewzruszonego i trwałego świata idei. Myślenie, operujące słowami, jest dla 
fi lozofa bliższe ontologicznie rozumianej prawdzie47 niż obserwowane rze-
czy, a to dlatego że:

Platon był przekonany, że istnieje system słów o ustalonym znaczeniu, nada-
nym im przez twórcę nazw, które dokładnie odpowiadają światu zmysłowemu. 
[…] Arystoteles natomiast pojmował znaczenie jako wynik umowy. […] Sokrates 
twierdzi, że jeżeli zdania są prawdziwe bądź fałszywe, to również i słowa muszą 
być takie. Arystoteles zajmuje w tej sprawie stanowisko zgoła inne: słowa nie są 
z natury swej ani prawdziwe, ani fałszywe. Słowa są konwencjonalnymi znakami 
rzeczy, którymi się posługujemy w myśleniu; słowa coś znaczą48.

46 Arystotelesowskie opinie to wypowiedzi wewnętrznie spójne, które oświetlają dane za-
gadnienie dostrzegane przez uczestników rozmowy (też podmiot w rozmowie z sobą samym), 
odpowiadają więc przyjętemu tu rozumieniu sensu; por. Wprowadzenie.

47 Szczególnym dialogiem, który ukazuje „Platońską fi lozofi ę języka”, jest Sofi sta; por. 
F. Fornterotta, Th eaetetus Sits – Th eaetetus Flies. Ontology, Predication and Truth in Plato’s Sophist 
[w:] Plato’s Sophist Revisited, red. B. Bossi, T.M. Robinson, Berlin–Boston 2013, s. 205 i nn.

48 K. Leśniak, Wstęp [w:] Arystoteles, Hermeneutyka, s. 9.
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Przy założeniach platońskich prawda mieszka na szczycie „wieży Oake-
shotta”. O ile więc jej arystotelesowscy poszukiwacze instalują się na dolnych 
piętrach wieży, platońscy z tego samego powodu od początku zamierzają 
wspinać się wyżej. Także tym pierwszym zdarza się przekraczać piętro X
– a nawet czynić to powinni, by, po pierwsze, wykształcić umiejętność my-
ślenia koherencyjnego, a po drugie, z dystansu wyrobić sobie wiarygodną 
opinię o całej rzeczywistości. Jednak żaden z fi lozofów pokroju Arystotelesa 
nie chce być po prostu dialektykiem. Kiedy używa pojęcia „prawda”, opowia-
dając o dostrzeganych z wieży widokach, chce mieć możliwość pokazania 
konkretnych przedmiotów, które są źródłem jego wypowiedzi. Zdarza mu 
się zmieniać i okna (by porównać fragmenty obrazu z tego samego piętra), 
i piętra wieży (by lepiej zrozumieć własną perspektywę), ale na ogół stara się 
nie wchodzić za wysoko. 

Strzelista wieża Platona kusi natomiast tych, którzy na tle mieszkańców 
niższych pięter zachowują się dosyć dziwnie. Bardziej od szczegółów kraj-
obrazu na zewnątrz absorbuje ich od początku sama wspinaczka. Po dłuż-
szym treningu stają się w niej mistrzami. Obserwując, jak zmieniają się ko-
lejne widoki, wiedzą, czego spodziewać się na wyższym piętrze, więc gdy się 
tam znajdą, rzucają tylko krótkie spojrzenie przez okno i wspinają się dalej. 
Towarzyszy im nadzieja, że wcześniej czy później muszą dotrzeć na szczyt 
wieży, a wówczas ich wiedza stanie się kompletna. Jeśli Platon ma rację i dia-
lektyczne „szczeble pod stopami” prowadzą do istniejącej poza umysłem 
prawdy obiektywnej, to nie jest wykluczone, że przedsięwzięcie zakończy się 
powodzeniem. Dopiero wtedy dialektyk zasłuży na miano fi lozofa: oglądają-
cego prawdę mędrca. Przy okazji w ten sposób Platon rozszerza rozumienie 
dialektyki, która operując na materiale doskonałej jakości (prawdziwym), 
staje się zwieńczeniem wszelkiej wiedzy49. Stąd też wynika uprzywilejowa-
na pozycja mędrca. Tylko on wie „naprawdę”, a właściwie jest zmuszony 
wiedzieć to, czego dowiedział się dzięki dialektycznym zmaganiom. Jest to 
bardzo charakterystyczna zmiana. Dialektyk Arystotelesa używa dialektyki 
(myślenia koherencyjnego) jako narzędzia, które pozwala mu poruszać się 
w niejednoznacznym świecie opinii, ponad poziomem prawdy. Dialektyk 
Platona najpierw czyni podobnie, ale kiedy już odsieje opinie fałszywe i doj-
rzy światło prawdy, sam zmienia się w narzędzie, przez które prawda ma spły-
nąć na niższe piętra wieży, aż do jej podstaw. Mędrzec platoński nie pozostaje 
bowiem na szczycie, gdzie może bez przeszkód kontemplować prawdę. Jest 
powołany, by – mając ciągle ją przed oczami – zejść na dół i oddać swą wiedzę 
na usługi współobywateli, jeśli tylko ci ostatni zechcą mu zawierzyć. Filozofi a 
zmienia się w politykę.

49 Platon, Państwo, s. 243.
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Platon w ostatniej kwestii jest pesymistą, ale pesymistą szczególnym. Przy-
znaje, że wracający z intelektualnej wędrówki i pewny swej wiedzy mędrzec 
nie potrafi  odnaleźć się na powrót w świecie pozoru. Jest tak nieporadny jak 
człowiek spoglądający prosto w słońce, a następnie zmuszony do wejścia do 
jaskini50, gdzie oślepiony dopiero co widzianym światłem będzie skazany na 
poruszanie się po omacku. Ze strony tych, którzy nieustannie żyją w mroku, 
czeka go w najlepszym wypadku śmiech, a w najgorszym śmierć51. Być może 
mogliby go przed potępieniem obronić zwolennicy Arystotelesa, ale nawet 
ich nie zdoła przekonać do absolutnego poddania prawdzie, za której depo-
zytariusza się uważa. Mogą oni uznać jego autorytet i podzielać jego przeko-
nania, ale nie zmieni to faktu, że w ich oczach pozostanie głosicielem opinii. 
Może bardziej wiarygodnej, ale z pewnością nie jedynej możliwej. I nie takiej, 
którą należy akceptować bezkrytycznie. Mimo to autor dialogu Państwo nie 
rezygnuje. Tworzy koncepcję doskonałej kallipolis, w której dzięki instytucjo-
nalnemu usunięciu materialnych źródeł fałszu tryumfują dobro i sprawied-
liwość. Pod rządami mędrców-dialektyków państwo takie byłoby tak trwałe 
i niezmienne jak mieszkająca w świecie idei prawda. 

W tym miejscu, moim zdaniem, Platon dopuszcza się nadużycia, o którym 
pisałam we Wprowadzeniu. Opracowując swój praktyczny projekt polityczny, 
uzyskany drogą dialektycznych rozważań, przedstawia go jako bezwzględnie 
„prawdziwy”, czyli niepodlegający dalszej dyskusji, a nie po prostu „sensow-
ny” i przez to godny wyboru przez jednostki. Próba wtłoczenia ogólnej ze 
swej natury dialektycznej prawdy w bardzo konkretny i zmienny świat poni-
żej piętra X łatwo jednak przeradza się w dogmatyzm. Dowód, że nie ustrzegł 
się przed takim wypaczeniem dialektyki sam Platon, tkwi w jego trudnej 
drodze powrotnej ze szczytu „wieży Oakeshotta” i ma po części charakter 
biografi czny, co tylko przypomina, że idee polityczne mają swych twórców. 
Twórców, którzy myślą i których myślenie prowadzi nieraz krętymi drogami.

Chcę stwierdzić wyraźnie, że istotą nadużycia, o którym mowa, nie jest 
sam idealizm obiektywny, czyli przekonanie, iż bytami realnie istniejącymi 
są wyłącznie niematerialne, wieczne i niezmienne idee. Wolno Platono-
wi wierzyć w tego rodzaju prawdę i jego opinia może być zasadnie brana 
pod uwagę w naszych intelektualnych staraniach o zrozumienie świata. Jak 
zresztą przekonuje część współczesnych fi zyków52, Platon miał sporo racji 
w kwestionowaniu „prawdziwości” materii. Wolno także Platonowi wierzyć, 
że doskonałe państwo oddane we władanie równie doskonałym mędrcom 
jest jak najbardziej pożądanym ideałem ustroju politycznego. Koncepcja 

50 Tamże, s. 224.
51 Platon nie mógł wybaczyć Ateńczykom skazania Sokratesa. 
52 Zwłaszcza zwolenników tzw. teorii strun; zob.: B. Greene, Piękno Wszechświata: Super-

struny, ukryte wymiary i poszukiwanie teorii ostatecznej, tłum. E.L. Łokas, B. Bieniok, Warsza-
wa 2001. 
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autora Państwa jest sensowna, jeśli tylko zrozumiemy przyświecające mu cele 
i wartości. A z perspektywy jednostki twierdzenia z poziomu sensu są nawet 
bardziej apodyktyczne niż te z poziomu prawdy. Wynika to z ich osobiste-
go i praktycznego charakteru. Sens motywuje do zgodnego z nim działania. 
Uznając za sensowne ratowanie życia za wszelką cenę, być może rzucę się na 
ratunek tonącemu nawet wówczas, gdy prawdziwa (tu empiryczna) wiedza 
o wirach, głębokości rzeki czy możliwych niebezpiecznych reakcjach topielca 
będzie mnie do tego zniechęcać.

Platon jednak nadaje swym wiarygodnym opiniom rangę prawdy i podej-
muje się jej bronić wbrew faktom, które z racji swego korespondencyjnego 
charakteru są niegodne jego uwagi. Nie potrafi  skłonić go do wyrzeczenia się 
własnej prawdy lub przynajmniej podania składających się na nią poglądów 
w wątpliwość ani słabnąca przyjaźń z Arystotelesem, ani trzykrotny – fatal-
ny w skutkach – pobyt w Syrakuzach, gdzie próbuje wychować sobie mędrca 
w osobie tyrana Dionizjosa53. Zbyt daleką przebył drogę, by spróbować raz 
jeszcze męczącej wspinaczki na „wieżę Oakeshotta” i narażać się na niebez-
pieczeństwa strategii koherencji (myślenia dialektycznego) w oczekiwaniu 
nowych i może odmiennych intelektualnych wzruszeń. Dlatego decyduje się 
na ważny i ostatecznie ryzykowny krok. Jako jedyny żyjący mędrzec54, który 
zobaczył prawdę, postanawia przetłumaczyć jej ogólne założenia na język 
praktyki państwowej i podarować potomnym pod postacią Praw. To późne 
dzieło Platona jest wyjątkowe nie tylko z uwagi na zupełne pominięcie po-
staci mistrza Sokratesa. 

We wcześniejszym Państwie Platon pozostaje sceptyczny wobec prawa 
pozytywnego55. Wspólnota, na której czele stoją mędrcy, nie potrzebuje wie-
lu spisanych reguł postępowania, ponieważ wszelkie „drobiazgi”56 organizacji 
życia codziennego będą tu zrozumiałe same przez się i za pośrednictwem 
władców wprowadzone w życie. Jak we Wstępie do Praw pisze Tomasz Ko-
złowski, blisko czterdzieści lat po napisaniu Państwa Platon „powiada, iż 
człowiek jest za słaby, by udźwignąć w sposób racjonalny samego siebie”57, 

53 Właściwie dwóch Dionizjosów: ojca i syna. W trakcie swej przygody Platon był między 
innymi uwięziony i sprzedany w niewolę; por.: Diogenes Laertios, Żywoty…, s. 171–174.

54 Wbrew rzucanym tu i ówdzie zapowiedziom (por. W.G. Runciman, Plato’s Later Episte-
mology, Cambridge 1962, s. 53) Platon nie napisał dzieła Filozof, lecz jedynie Polityk i Sofi sta. 
Być może to przypadek, ale być może wyprodukowanie ogólnej wiedzy o mędrcu sposobem 
dialektycznym okazało się zadaniem zbyt trudnym. Zadowolił się więc Platon konkretem 
– przykładem Sokratesa i swoim.

55 Patrz: Platon, Państwo, ks. IV, s. 424 i nn.
56 Drobiazgi z uwagi na ich konkretny i powiązany ze światem materialnym charakter. Dla 

Platona drobiazgiem są takie obowiązujące w państwie doskonałym rozwiązania jak wpro-
wadzenie własności wspólnej czy też przekazywanie dzieci na wychowanie państwu, a także 
ustalenie właściwej wielkości tego ostatniego; Platon, Państwo, ks. IV.

57 T. Kozłowski, Wstęp [w:] Platon, Prawa, tłum. M. Maykowska, Warszawa 1997, s. 6.
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rozstrzyga więc konfl ikt między rozumem i wiedzą a stałymi normami na 
rzecz tych ostatnich. Do pewnego stopnia jest to opinia uzasadniona, ale tyl-
ko w tym zakresie, w jakim Platon rozstrzyga ten konfl ikt za innych. Od pra-
wodawcy natomiast wymaga wiedzy równie doskonałej, jak wiedza mędrca, 
i to ona ma być źródłem norm prawnych. Nie zmienia się więc w zasadzie 
główna idea platońska – przekonanie o konieczności powstrzymania dege-
neracji państwa, następującej nieuchronnie w przypadku utraty kontaktu 
z prawdą. O ile w państwie doskonałym na straży tej relacji stoją zakochani 
w ideach mędrcy, o tyle w nowym ustroju tę samą funkcję pełnią prawa, ale 
są to prawa nadane przez wybitnego dialektyka, którego rozumowi nie do-
równa nikt inny58. W rezultacie wcześniejsze „drobiazgi”, ustalane na bieżąco 
przez mędrców, zmieniają się w drobiazgową prawną regulację życia oby-
wateli, jakby fi lozof pragnął za wszelką cenę przywiązać niedorastające do 
ideału jednostki (nawet władców: mądrych, jednak bez gwarancji doskonałej 
mądrości) do świata idei. Z jednej strony jest to ustępstwo wobec niższych 
poziomów „wieży Oakeshotta”; czyli milczące uznanie, że teoria polityczna 
musi w pewnym stopniu korespondować z codziennym doświadczeniem, na-
wet gdy doświadczenie to przeczy poznanej prawdzie59. Z drugiej strony na 
tle Praw koncepcja państwa doskonałego wydaje się jeszcze bardziej radykal-
na w swej wymowie. Nic dziwnego, że najbardziej zdecydowanymi oponen-
tami uznania fi lozofi i Platona za wartościową propozycję polityczną okazali 
się w przyszłości ci, dla których prawda w całości należy do świata poniżej 
piętra X i musi się opierać na prymacie korespondencji. Takim zaciekłym 
krytykiem Platońskiej koncepcji był Karl Popper, argumentujący, że związek 
dialektyki z prawdą prowadzi nie tylko do zamknięcia umysłu, ale również 
zamknięcia społeczeństwa na takiej „prawdzie” opartego60. Jednym słowem, 
zrealizowana w tej postaci idea wiedzie do totalitaryzmu. Teza Poppera wy-

58 Prawa to rozmowa między Ateńczykiem, w którym wolno nam widzieć autora, oraz 
spotkanymi w drodze do Knossos Kreteńczykiem i Spartiatą. Już na początku dowiadujemy 
się, że prawa w Sparcie i na Krecie mają według utrwalonego obyczaju pochodzenie boskie, 
ale Ateńczyk przekonuje nowych znajomych, że z racji wieku i odosobnienia otrzymaliby 
z pewnością zezwolenie prawodawcy na roztrząsanie, a nawet krytykę przyjmowanych w róż-
nych poleis rozwiązań prawnych. Widać więc wyraźnie, że Platon ani chwili nie wątpi, że to 
rozum i dialektyka są narzędziem produkcji sprawiedliwych praw. Czyli punkt dla wiedzy 
– mędrzec, a skoro został tymczasowo jeden, to Platon po prostu byłby najlepszym prawo-
dawcą. I tak właśnie kończą się Prawa: towarzysze Ateńczyka postanawiają „uprosić i skłonić 
go za wszelką cenę”, aby przyłączył się do nich i założył państwo, którego zasady dopiero co 
zostały omówione.

59 A przeczy, skoro znalezienie prawdziwego mędrca okazuje się niemożliwe i tym samym 
niemożliwa okazuje się koncepcja państwa doskonałego.

60 Zmusza bowiem do dogmatyzmu i powtarzania utartych wzorców, uniemożliwiając ak-
ceptację błędów i tym samym uczenie się na nich; por. K. Popper, Społeczeństwo otwarte i jego 
wrogowie, t. I: Urok Platona, tłum. H. Krahelska, Warszawa 2006, s. 208–209.
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wołała wiele dyskusji i polemik61, a przywołuję ją tutaj wyłącznie po to, by 
podkreślić ogromną niejednoznaczność i trudność w odbiorze dialektyki. 
Pod tym względem autor Społeczeństwa otwartego jest chyba jej największym 
wrogiem. Nie tylko, jak Arystoteles, wypycha myślenie dialektyczne poza ob-
ręb wiedzy i prawdy, lecz także odmawia uznania jego rezultatów za wiążące 
z politycznego (praktycznego) punktu widzenia. Nawet najbardziej wiary-
godna i podzielana przez większość opinia jest opinią, i nic tego faktu nie 
zmieni. Dlatego jedyny właściwy porządek polityczny, zdaniem Poppera, to 
taki, który stwarza warunki wolnej konkurencji opinii i zapobiega dominacji 
jednej z nich. W jego oczach dialektyka, która służy promocji znalezionej 
rzekomo poza światem zmysłowym „prawdy”, staje się nie tylko dogmatyką, 
ale również oszustwem. Nie dopuszcza bowiem tego, co dla Poppera stanowi 
istotę myślenia prowadzącego do prawdy: własnej krytyki62.

Dialektyka – narzędzie rozumowania skuteczne w identyfi kacji i radze-
niu sobie ze sprzecznościami dzięki strategii koherencji – od starożytności, 
jak widać, wzbudzała mieszane uczucia. Obawiano się jej niszczycielskie-
go potencjału, który w rękach sofi sty groził burzeniem utrwalonych sądów 
i przekonań. Obawiano się także skrajności przeciwnej – wykorzystania siły 
spójności do budowy opinii tak solidnej i niewzruszonej, że mogłaby roś-
cić sobie pretensje do uzyskania statusu prawdy. Umiejętnie posługujący się 

61 Krótki, ale wszechstronnie dotykający problemu Platońskiego totalitaryzmu oraz 
„pomyłek” Poppera artykuł: C.C. Taylor, Plato’s Totalitarianism [w:] Plato’s Republic: Critical 
Essays, red. R. Kraut, Lanham 1997, s. 31–48.

62 Na marginesie chcę zwrócić uwagę na pewien szczegół, który wart jest, jak sądzę, od-
notowania, ale stanowiłby tutaj wątek poboczny, rozbijający tok wywodu. Popper istotnie za-
chował konsekwentnie negatywny stosunek do obwieszczanych za pomocą dialektyki prawd 
pochodzących spoza doświadczenia. Eliminują one bowiem kluczową dla nauki postawę kry-
tyczną. Nieco inaczej kształtowała się jednak jego postawa wobec podobnego dogmatyzmu 
w obszarze samej nauki (poniżej piętra X). Tutaj początkowy entuzjazm wobec zdrowego kry-
tycyzmu, głoszonego m.in. w Logice odkrycia naukowego, został z czasem stonowany opinią, 
że być może nie należy spieszyć się z odrzucaniem akceptowanej teorii od razu, gdy tylko 
pojawią się sprzeczne z nią doniesienia. Oznacza to, że przynajmniej do pewnego momentu 
lepiej nawet w nauce uważać za prawdę uznawaną przez wielu sensowną opinię, niż pochopnie 
pozbawiać się wiedzy. Łagodniejsze wypowiedzi Poppera, sprowokowane głównie przez jego 
głośną debatę z Th omasem Kuhnem, są wysoce ciekawe w perspektywie kreślonych tu różnic 
między strategiami poznawczymi, prawdą i sensem, rozumieniem dialektyki wreszcie. Dowo-
dzą bowiem, że także naukowy odpowiednik dialektyki – logika – oscyluje między dwiema 
skrajnościami. Formułowane za jej pomocą teorie naukowe mogą czasem być jedynie czczą 
gadaniną stwarzającą pozory wiedzy (sofi styką), a czasem przyjmowanym za pewnik dogma-
tem. Wygląda na to, że możliwe ekscesy myślenia koherencyjnego i powiązanego z nim dąże-
nia do spójności kosztem dochowania wierności faktom dają o sobie znać na każdym piętrze 
„wieży Oakeshotta”. Powstaje pytanie, czy i na ile możemy i powinniśmy im przeciwdziałać 
– z pewnością jest to łatwiejsze, gdy z pomocą przychodzi korespondencja. Zainteresowanych 
sporami o naukę w kontekście polemiki Poppera i Kuhna odsyłam do dwóch kluczowych prac: 
Problems in the Philosophy of Science, red. I. Lakatos, A. Musgrave, Amsterdam 1968; Criticism 
and the Growth of Knowledge, red. I. Lakatos, A. Musgrave, Cambridge 1970.
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myśleniem koherencyjnym fi lozof może skonstruować tak wysoką „wieżę 
Oakeshotta”, że mało kto odważy się wdać z nim w polemikę i dostrzec, iż 
to, co z dołu wydaje się solidną i stabilną budowlą sięgającą istoty rzeczy, jest 
jedynie pełną dziur i niedomówień jengą. Teorią sensowną, ale tylko udają-
cą prawdę. Niebezpieczeństwo z tym związane jest stosunkowo niewielkie, 
a może i żadne, jeśli mamy do czynienia z koncepcją fi lozofi czną. Ale już 
w praktyce politycznej może mieć opłakane skutki, kiedy posiadacz prawdy 
przejmuje władzę.

Dalsza historia dialektyki tylko potwierdza, że spory o nią toczyły się z po-
wodów wskazanych wyżej. Im większa popularność dialektyki, tym większe 
niebezpieczeństwo uaktywnienia się jej możliwych ekstremów. Im bardziej 
widoczne ekstrema, tym wyraźniejsze starania o odzyskanie kontroli nad 
myśleniem dialektycznym. 

Analogiczne różnice stanowisk w stosunku do oceny roli i zakresu sto-
sowalności dialektyki znajdziemy w debatach średniowiecznych. Z tą jedną, 
za to istotną zmianą, że przynajmniej początkowo myślicielami mogącymi 
wypowiadać się o prawdzie będą tu nie fi lozofowie, ale teolodzy. 

Za pośrednictwem neoplatońskiej fi lozofi i Plotyna, rozwiniętej przez 
św. Augustyna, u ideowych podstaw średniowiecza legło przekonanie o nie-
samodzielności rozumu badającego rzeczywistość od strony świata material-
nego. Tylko Bóg, gwarantujący zakotwiczenie myślenia w prawdzie, był od-
powiednim początkiem rozumowania, z konieczności dialektycznego, bo już 
u źródła napotykającego na sprzeczność Boga i materii czy dobra i zła. Ludzki 
rozum miał być w średniowieczu narzędziem wprowadzania w świat obiek-
tywnej prawdy (której depozytariuszem, analogicznym do platońskich fi lozo-
fów, stał się Kościół), bez względu na możliwy opór skażonej grzechem rze-
czywistości. Istotą tryumfującej ówcześnie scholastyki była maksyma Piotra 
Damianiego, określającego fi lozofi ę jako „wiarę poszukującą zrozumienia”63. 

Każdy dialektyk formatu godnego platońskiego mędrca potrzebuje praw-
dy, która nie jest prawdą z tego świata. To jednak oznacza, że bez względu 
na deklaracje, warunkiem wstępnym zaufania dialektycznym teoriom stać 
się musi wcześniej czy później wiara. Trudniej było to przyznać racjonaliście 
Platonowi, ale doskonale zdawał sobie sprawę z zakorzenienia myślenia ko-
herencyjnego w wierze św. Anzelm z Canterbury, kiedy w „mowie skierowa-
nej do kogoś”64 wyznawał: 

63 Za: S. Swieżawski, Dzieje europejskiej fi lozofi i klasycznej, Warszawa–Wrocław 2000, 
s. 399.

64 Wyjaśnienie tytułu, podane przez św. Anzelma z Canterbury: tenże, Proslogion, http://
sady.up.krakow.pl/antfi l.anzelm.proslogion.htm [dostęp: 18.05.2015].
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Nie staram się bowiem zrozumieć, abym uwierzył, ale wierzę, bym zrozumiał. 
Albowiem i w to wierzę, że jeżeli nie uwierzę, nie zrozumiem65.

Równolegle nie brakowało w średniowieczu tych, którzy nie zapomnieli
o arystotelesowskim, węższym ujęciu dialektyki. W nowych warunkach 
tak okrojona (oddzielona od prawdy) dialektyka była utożsamiana coraz 
wyraźniej z fi lozofi ą, czyli poznaniem rozumowym żądającym powoli, ale 
konsekwentnie, samodzielności wobec królowej nauk. Warunkiem tej sa-
modzielności było odzyskanie dialektyki jako metody fi lozofowania, a nie 
potwierdzania objawienia. Możliwość wskazania dialektyce skromnego, ale 
jednak niezależnego od teologii miejsca w ramach średniowiecznego curricu-
lum została zarysowana już na początku VI wieku przez Anicjusza Boecjusza, 
wybitnego rzymskiego fi lozofa i teologa. Boecjuszowi nie można odmówić 
wiedzy teologicznej i chrześcijańskiej wrażliwości. A jednak kiedy przebywa 
w więzieniu, którego już nie opuści, u jego wezgłowia jako pocieszycielka 
staje kobieta, personifi kacja fi lozofi i, z „lekarstwem dialektyki”66.

Boecjuszowe (O pociechach fi lozofi i67) to dialog wyjątkowo sugestywny, 
zwłaszcza w kontekście odniesień biografi cznych. Zasługuje on na szersze 
omówienie zarówno z uwagi na rozległy wpływ na późniejszych myślicieli, 
jak też treść interesującą w kontekście prezentowanych tu rozważań. Z moje-
go punktu widzenia dzieło to jest istotne przede wszystkim ze względu na – 
zarysowującą się u jego autora wyraźnie – świadomość różnicy między praw-
dą i sensem. Co równie ważne, Boecjusz uznaje podmiotowy68 charakteru 
sensu, czyli rozumie wagę usensownienia doświadczenia dla dokonywanych 
przez jednostkę wyborów życiowych. Przemawia za taką interpretacją jego 
myśli odwołanie do fi lozofi i, a nie do Chrystusa, naturalnego dla chrześci-
janina pocieszyciela w cierpieniu69, przy otwartym wyznaniu wiary w Boga 
i tym samym akceptacji prawdy objawienia. Mówi Boecjusz:

65 Św. Anzelm (1033–1109) jest postacią w kontekście „wieży Oakeshotta” szczególnie 
bliską platońskiemu rozumieniu dialektyka. Wprawdzie składa on na barki fi lozofa zadanie 
dotarcia do Boga siłami rozumowania (formułuje m.in. słynny ontologiczny „dowód” na ist-
nienie Boga, wykorzystując w pełni zalety myślenia dialektycznego), jednak od początku wie 
doskonale, gdzie chce dotrzeć, a z chwilą osiągnięcia swego celu przyznaje pierwszeństwo kon-
templacji objawienia i wierze, uspokajającej i rozwiewającej wszelkie związane z poznaniem 
rozumowym wątpliwości. Stąd przytoczony cytat.

66 J. Grzybowski (ks.), Boecjusz czyli posłannictwo fi lozofi i, „Warszawskie Studia Teologicz-
ne” 2007, t. XX, nr 2, s. 99.

67 De consolatione philosophiae, korzystam z wyd. pol.: Boecjusz, O pociechach fi lozofi i, 
tłum. T. Jachimowski, Warszawa 2003.

68 Boecjusz zresztą jest uważany za tego, kto wprowadził do fi lozofi i zagadnienie podmio-
towości i samo pojęcie podmiotu (subiectum); por. J. Grzybowski, Boecjusz. Jego życie, dzieła 
i znaczenie [w:] Boecjusz, O pociechach fi lozofi i, s. XL.

69 Ten fakt skłonił niektórych interpretatorów (zwłaszcza w epoce oświecenia) do uznania 
Boecjusza za fi lozofa z gruntu świeckiego.
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Wiem istotnie, że Bóg, jako Stwórca, w ustawicznej pieczy ma swe dzieło, i ani 
na chwilę nikt nie mógł mię zachwiać co do prawdziwości tego przekonania70.

Wiedza, i to wiedza prawdziwa, przyjęta jako podstawa wiary, to za mało, 
by zyskać spokojną pewność co do słuszności własnych wyborów w obliczu 
niepokojącej obserwacji, że być może inni wybierali lepiej, gdyż wydają się 
szczęśliwsi. Jak zauważa Filozofi a, Boecjuszowi „czegoś brakuje” i stąd „przez 
rozwartą szczelinę wcisnęła się do umysłu […] choroba”71. Tym „czymś” jest, 
jak okazuje się stopniowo, chaos myśli, wątpliwości, kwestionowanie celowo-
ści własnych działań, czyli brak dotyczy tego, co we Wprowadzeniu uznałam 
za istotne dla tworzenia sensu. Dzięki interwencji Filozofi i i wykorzystaniu 
dialektyki więźniowi udaje się uporządkować przekonania i odzyskać właś-
ciwe mędrcowi zaufanie do owoców swych rozmyślań. Rozbudzone od nowa 
poczucie sensu pozwala mu zachować dystans wobec świata (w którym po-
zornie nagradzane jest zło), ale także obiektywnej prawdy – już nie tylko danej 
„z góry”, lecz także wspartej wewnętrzną skłonnością umysłu i wypracowany-
mi przez rozum argumentami. Dialektyka pozwala Boecjuszowi przekroczyć 
piętro X w „wieży Oakeshotta” i choć nie obiecuje mistycznego zjednoczenia 
z prawdą, przynosi ukojenie. Jak obrazowo przekonuje Filozofi a:

Przeto nie masz się czemu dziwić, jeżeli na tem morzu życia miotani jeste-
śmy szalejącemi nawałnościami, to mając przedewszystkiem na celu, by się złym 
nie podobać. A choć liczba złych jest tak bardzo wielka, przecież odwrócić się 
od nich należy, bo oni, nie mając wodza żadnego, działają bez celu i przypadko-
wo, i w błąd tylko wpadają. Jeśli zaś kiedy siły swoje zbiorą przeciwko nam, by 
z większą gwałtownością uderzyć, wówczas rozum, który jest naszym wodzem, 
do twierdzy ściąga swoje wojska; oni zaś zajęci są wtedy zagrabianiem łupu, zgoła 
nam niepotrzebnego. A wtedy my już z wysoka patrząc, jak rozchwytują najpod-
lejsze rzeczy, naśmiać się z nich możemy, sami będąc bezpieczni przed tą szalejącą 
wrzawą i takim umocnieni wałem, za który niesposób się dostać rozbijającej się 
głupocie72.

Trudno o ładniejszą obronę indywidualnego rozumu i arystotelesowskiej 
postawy wobec jego używania jako narzędzia przezwyciężania narzucają-
cych się sprzeczności73. Dialektyczna rozmowa nie boi się wątpliwości, ale 
odnosząc się do nich systematycznie, pozwala jednostce badać ich wartość 

70 Boecjusz, O pociechach fi lozofi i, s. 26.
71 Tamże, s. 27.
72 Tamże, s. 12.
73 Boecjusz co do treści poglądów uważany jest słusznie za platonika czy neoplatonika. 

Taki światopogląd stoi także za Consolationes, w których jednak: „w formie przeprowadzania 
dowodów znać na każdym kroku wpływ Arystotelesa” (T. Jachimowski, Boecjusz…, s. XXV). 
Zob.: H. Chadwick, Boethius. Th e Consolation of Music, Logic, Th eology and Philosophy, Ox-
ford 1981; J. Gułkowski, Boecjusz – ostatni fi lozof rzymski i pierwszy scholastyk, „Meander” 
1975, nr 11–12.
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i ostatecznie wzmocnić własne przekonania. Umiejętnie posługująca się tym 
narzędziem fi lozofi a musi jednak znać właściwe sobie miejsce.

W VIII wieku propozycję uściślenia, a de facto zawężenia rozumienia fi lo-
zofi i74 zgłaszał angielski mnich i kierownik szkoły pałacowej Karola Wielkie-
go w Akwizgranie, Alkuin z Yorku, który uznawał ją za „Rzeczy naturalnych 
badanie, rzeczy ludzkich i boskich poznanie na tyle, na ile człowiek jest w sta-
nie to ocenić”75. Taka fi lozofi a stać się miała tożsama z dialektyką, zorien-
towaną na poszukiwanie „pierwszych zasad” organizujących rzeczywistość, 
a pilnującą przede wszystkim logicznych reguł argumentacji76. Zgadzając się 
z mistrzem, Hraban Maur uznał wprost fi lozofi ę i dialektykę za jedną dy-
scyplinę, skoncentrowaną na dociekaniach racjonalnych77. Alkuin i Hraban 
nie kwestionowali teologicznej natury prawdy, ale zwracając uwagę na niedo-
skonałość ludzkich ocen, zdawali się wkraczać na ścieżkę Arystotelesa, któ-
ry w doskonaleniu kompetencji dialektycznych widział szansę skierowania 
uwagi fi lozofa ku zagadnieniom niepoddającym się już dalszemu badaniu. 
Prawda jako taka (Bóg) znajduje się poza zasięgiem poznającego umysłu, 
więc także owoce fi lozofi cznej refl eksji nie mogą być uznane za prawdziwe. 
Mimo to obowiązek posłuszeństwa prawdzie (Bogu) nie zwalnia jednostki 
z odpowiedzialności za doskonalenie własnego myślenia. Ani Alkuin, ani 
jego uczniowie nie roztrząsali bliżej wpisanych w swe koncepcje możliwo-
ści teoretycznych, akceptowali bowiem bez zastrzeżeń prymat teologii i jej 
prawd, traktując fi lozofi ę jako dziedzinę rozważań przydatną przede wszyst-
kim na etapie edukacji. Dopiero rozwój edukacji właśnie i powiązany z nim 
rozwój fi lozofi i sprawiły, że jej reprezentanci zaczęli się domagać uznania 
większej autonomii ludzkiego rozumu, przekonując, że człowiek jest powoła-
ny do formułowania sądów o sprawach ważnych i przekraczających ludzkie 
możliwości spostrzegania. 

Dialektyka, jako potencjalnie najwłaściwsze narzędzie produkowa-
nia i porównywania opinii, ponownie zyskała sławę. Była ona pierwotnie 
ważnym orężem w walce o prawo do swobodnego myślenia78, pozwalała 
bowiem niepokornym fi lozofom naruszyć jednolitość opartego na funda-
mencie wiary światopoglądu chrześcijańskiego. To dialektycy wywołali po-
ważny i brzemienny w skutki tzw. spór o uniwersalia79, początkowo radykalny 

74 W najszerszym znaczeniu fi lozofi a pokrywała się z zakresem artesliberales (sztuk wy-
zwolonych), obejmując tzw. trivium (gramatykę, dialektykę i retorykę) oraz quadrivium (aryt-
metykę, geometrię, muzykę i astronomię). Dopiero ukończenie studiów w tym zakresie otwie-
rało drogę do studiów „poważniejszych” w zakresie prawa, medycyny lub teologii. 

75 Za: J. Legowicz, Zarys historii fi lozofi i, Warszawa 1976, s. 164.
76 P. King, Philosophy in the Latin Christian West: 750–1050 [w:] A Companion to Philoso-

phy in the Middle Ages, red. J.J.E. Garcia, T.B. Noone, Oxford 2002, s. 32.
77 Tamże, s. 33.
78 J. Centkowski, Rzeczpospolite uczonych, żaków i wagantów, Warszawa 1987, s. 40.
79 J. Such, Dialektyczne…, s. 24 i nn.
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w wymowie i podważający nie tylko prawdziwość, ale i sensowność wypo-
wiedzi ogólnych, czyli formułowanych z dominacją koherencji. Dzięki dia-
lektycznej krytyce „uniwersaliów”, czyli krytyce założenia o istnieniu (praw-
dziwości) idei i nazw gatunkowych, powstał nominalizm, który rozumieć 
można między innymi jako wielką rehabilitację korespondencyjnej strategii 
myślenia, zwracającej uwagę, że prawda i fałsz to właściwe kryterium oce-
ny wiedzy, ale tylko dotyczącej rzeczy jednostkowych. Eksplozja poglądów 
nominalistycznych80 w skrajnej wersji groziła wykorzystaniem dialektyki do 
ujawniania umownego charakteru wszelkich wypracowanych przez rozum 
ustaleń, a więc uznaniem jej wyłącznie za wygodne narzędzie krytyki cu-
dzych poglądów. Spory fi lozofi czne z takiego punktu widzenia były jedynie 
starciami „na głosy”, jak dowodził reprezentant skrajnej wersji nominalizmu, 
Roscelin. To z kolei popychało dialektykę w stronę ekstremum i zbliżało do 
starożytnego rozumienia sofi styki, czyli sztuki stwarzania pozorów mądrości 
przez podważenie argumentacji adwersarza. Symptomatyczne, że teorię Ros-
celina określano mianem art sophistica vocalis81, a jej zdecydowanym prze-
ciwnikiem był nazywany „rycerzem dialektyki”82 Piotr Abelard83. 

Abelard, fi lozof o wyjątkowo awanturniczym i niepokornym usposobieniu 
jak na standardy XII stulecia (a i samej fi lozofi i), zajmował w sporze o uni-
wersalia stanowisko umiarkowane, a jego stosunek do dialektyki przypomi-
nał pod wieloma względami przekonanie Arystotelesa o użyteczności dia-
lektycznego rozumowania jako praktycznego przygotowania do zgłębiania 
natury świata. W przypadku Abelarda dialektyka miała być przygotowaniem 
do wiary, tak jak dla Arystotelesa była przygotowaniem do fi lozofi i. Takie jej 
wykorzystanie, jak czynili to wierni myśleniu platońskiemu realiści84, prowa-
dziło jego zdaniem do sprzeczności i paradoksów, zwłaszcza gdy ze szczy-
tu Oakeshottowskiej wieży zamierzano powrócić na poziom codziennego 

80 Nominalizm był nurtem wewnętrznie zróżnicowanym. Za jego twórcę uważa się Wil-
liama Ockhama (pierwsza połowa XIV w.), konstruktora słynnej „brzytwy Ockhama”, służącej 
najogólniej do wycinania z dyskusji fi lozofi cznych wypowiedzi niespełniających nominali-
stycznych warunków. Zwolennikiem tego poglądu jest m.in. Stefan Swieżawski, który podkre-
śla ówczesne pochodzenie terminów nomen i nominales. Wielu badaczy zaznacza jednak, że 
nominalizm ukształtował się znacznie wcześniej, a jego skrajną wersją była pochodząca z XI w.
koncepcja Roscelina. Jest to jednak prawie wyłącznie kwestia nazewnictwa. Por. m.in.: S. Swie-
żawski, Dzieje…, s. 459; J. Such, Dialektyczne…, s. 25; M. Beuchot, Nicholas of Autrecourt [w:] 
A Companion…, s. 459 i nn.

81 S. Swieżawski, Dzieje…, s. 458.
82 J. Centkowski, Rzeczpospolite…, s. 41.
83 J. Marenbon, Peter Abelard [w:] A Companion…, s. 485. Abelard, znacznie młodszy od 

Roscelina, polemizował z nim bezpośrednio w listach. Z listów Roscelina do Abelarda zacho-
wał się jeden.

84 Realizm w sporze o uniwersalia to powtórzenie stanowiska Platona – pojęcia ogólne 
(rodzaje i gatunki) istnieją, więc używanym słowom takim jak „sprawiedliwość” czy „czło-
wiek” odpowiadają realne byty w świecie idei.
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doświadczenia85. Dialektyka nie potrafi  wytworzyć prawdziwej wiedzy86. 
Mimo to umiejętnie użyta produkuje, według Abelarda, coś zdecydowanie 
bardziej poważnego niż „sofi zmaty” i „oszustwa słowne”87. 

Chociaż w rozległej literaturze kościelnej niektóre wypowiedzi nawet świętych 
pisarzy przy porównaniu wydają się nie tylko przeciwne, lecz także sprzeczne, nie 
można jednak lekkomyślnie wydawać negatywnego sądu o tych wypowiedziach88.

W pracy Sic et non, której już tytuł (Tak i nie) wskazuje dialektyczne skłon-
ności autora, przekonuje Abelard, że wspinaczka na „wieżę Oakeshotta” jest 
mozolnym zadaniem, które najpierw wymaga pokonania ograniczeń świata 
zmysłowego, a kiedy już rozum pozostanie sam na sam z sobą – ostrożne-
go roztrząsania znanych i mniej znanych sprzeczności opartego na regułach 
wnioskowania, czyli myśleniu koherencyjnym. Dialektyka, jak umysłowy od-
powiednik gry w jengę, nie przenosi do umysłu „kawałków” prawdziwej rze-
czywistości („inny jest sposób poznawania niż bycia”89), ale tworzy rusztowa-
nie90, dzięki któremu dane jest człowiekowi objąć spojrzeniem umysłu obszar 
zdecydowanie szerszy niż ten dostępny poznaniu zmysłowemu. Ostatecznie, 
na samym szczycie dialektycznej wędrówki oczekiwać można spotkania 
z Bogiem, ale lepiej zatrzymać myślenie odpowiednio wcześniej, niż nara-
żać dopiero co skonstruowany obraz świata na katastrofę. Trzysta lat później 
Mikołaj z Kuzy wyrazi całkiem podobne intuicje, przekonując, że w stosunku 
do pełnej, boskiej prawdy o świecie skazani jesteśmy na życie w niewiedzy, 
ale ta niewiedza musi być niewiedzą (po)uczoną, oświeconą przez rozum91. 
„Zatrzymanie” myślenia, o które chodzi, nie ma polegać na próbie wyrze-
czenia się rozumu i stłumienia dyskusji na temat rzeczy boskich. Potwierdza 
ono jednak, że w stosunku do prawdy, której synonimem jest Bóg, wszelkie 
rezultaty ludzkiego myślenia należy traktować wyłącznie jako opinie. Opinie, 
które mogą i powinny stać się przedmiotem dialektycznego badania wiary-

85 W dziele Dialectica Abelard krytykuje wnioski płynące z naiwnego realizmu. Uznając 
na przykład, że w każdym człowieku istnieje „prawdziwe” człowieczeństwo (idea człowieka), 
a jako jednostki różnimy się jedynie drugorzędnymi przypadłościami, bylibyśmy zdaniem 
Abelarda skazani na przyjęcie wielu niedorzecznych tez. Na przykład takiej, że biczowanie 
Sokratesa jest co do istoty rzeczy podlegającej biczowaniu także biczowaniem Platona; por. 
S. Swieżawski, Dzieje…, s. 475.

86 A skoro prawdą jest w średniowieczu Bóg, to chodzi tutaj przede wszystkim o wiedzę 
o Bogu.

87 P. Abelard, Epistula XX [w:] tenże, Listy, tłum. L. Joachimowicz, Warszawa 1968, s. 496.
88 P. Abelard, Sic et non, wyd. pol.: P. Abelard, Tak i nie [w:] tenże, Rozprawy, tłum. 

L. Joachimowicz, Warszawa 1969, s. 265.
89 P. Abelard, Dialectica, za: S. Swieżawski, Dzieje…, s. 478.
90 Por. S. Swieżawski, Dzieje…, s. 479.
91 „Docta ignorantia”, w tłumaczeniu polskim: Mikołaj z Kuzy, O oświeconej niewiedzy, 

tłum. I. Kania, Warszawa 2014.
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godności. Dlatego w Przedmowie do rozprawy Tak i nie wielokrotnie podkre-
śla Abelard:

Trzeba pamiętać, że tego rodzaju pisma nie narzucają nam przy lekturze ko-
nieczności wierzenia, ale pozostawiają wolność własnego sądu.

Aby jednak nie zamykać drzwi do tej wolności, aby nie odbierać potomnym 
szansy pożytecznego ćwiczenia się w sztuce wymowy i stylu przez stawianie i roz-
trząsanie zawiłych kwestii, podzielono literaturę kościelną na księgi kanoniczne 
i pisma późniejszych pisarzy […]92.

Abelard rozumie różnicę między prawdą a opinią, która domaga się po-
ważnego potraktowania, ale sama ma zdecydowanie niższą od niej rangę. 
Sens nie zagraża prawdzie, tak więc niepotrzebne jest odwołanie do argu-
mentu herezji za każdym razem, gdy jakiś fi lozof odważy się przedstawić 
własne zdanie. W walce na sensy, których ostatecznym celem jest zbliżenie się 
do prawdy, wystarczą zamiast stosów wielkie debaty fi lozofi czne, przy okazji 
rozwijające kompetencje myślenia i osobistego doskonalenia93. Charaktery-
styczne, że fi lozofowie spod znaku takiego rozumienia dialektyki byli skłonni 
na ogół doceniać i łączyć różnorodne nurty wcześniejszej myśli fi lozofi cznej. 
Zarówno Boecjusz, jak i Abelard podzielali przekonanie, że uważna lektura 
Platona i Arystotelesa pozwala pogodzić ich z sobą. Dialektyczna rozmowa 
„wyższego rzędu”, czyli porównująca i oceniająca jednostronne pomniejsze 
sensy – zwarte i spójne teorie i koncepcje poszczególnych autorów – nie boi 
się korzystać z ich mądrości, nawet jeśli nie respektuje stawianych przez nie 
ograniczeń. Takie stanowisko zdaje się uznawać myślenie i dialog za ważniej-
sze źródła kulturowego postępu od osiągnięć wynikających z prostego posze-
rzania ludzkiej wiedzy. 

Jak widać z tego krótkiego przeglądu, dialektyka przeżywała w średnio-
wieczu chwile chwały, ale i niechęci, aż do otwartej wrogości. Początkowo do-
minowało na ogół jej postrzeganie platońskie i wykorzystywanie w budowie 

92 P. Abelard, Tak i nie, s. 283.
93 Wyprzedzając chronologię o dobre trzysta lat, byłoby nietaktem pominąć w tym miej-

scu Giovanniego Pica della Mirandolę, wybitnego intelektualistę i polihistora epoki renesansu. 
W grudniu 1486 roku Pico (wówczas niespełna 24-letni młodzieniec) ogłosił w Rzymie dzie-
więćset najważniejszych swoim zdaniem tez, zapraszając wszystkich znanych i mniej znanych 
fi lozofów europejskich do, jakbyśmy powiedzieli dzisiaj, konstruktywnej debaty nad nimi. 
Niestety, w sprawę wmieszał się niechętny Giovanniemu papież Innocenty VIII i do spotkania 
– które byłoby pierwszym wielkim zjazdem fi lozofów – nie doszło. Pozostała natomiast po 
śmiałym planie Pica ważna dla humanistów oracja De hominis dignitate; autor wyraża w niej 
towarzyszące mu do śmierci przekonanie o głębokim pokrewieństwie wszelkich poglądów 
(także np. kabały i islamu), które poważnie i z szacunkiem podejmują zagadnienie ludzkiej na-
tury i dobrego życia. Tendencja do synkretyzmu widoczna jest także w niedokończonej pracy 
Pica o wymownym tytule De concordia Platonis et Aristotelis; zob.: Th e Renaissance Philosophy 
of Man, red. E. Cassirer i in., Chicago–London 1956, s. 217 i nn.; F. Copleston, Late Medieval 
and Renaissance Philosophy, London 2003, s. 213 i nn.
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korpusu wiedzy chrześcijańskiej, czyli zgodnej z objawieniem. Jan Szkot 
Eriugena, podobnie jak Platon, nie ograniczał dialektyki do metody budowy 
kolejnych pięter „wieży Oakeshotta”. Dialektyka, jego zdaniem, była wpisa-
na w naturę rzeczy, a powołaniem dialektycznej myśli było wypowiedzenie 
prawdy. Eriugena w swym De divisione naturae pisał:

sztuka ta, która dzieli rodzaje na gatunki, a gatunki sprowadza do rodzajów, i któ-
ra nazywa się dialektyką (dialektike) nie została uczyniona środkami ludzkimi, 
lecz założona w naturze rzeczy przez twórcę wszystkich sztuk, które są naprawdę 
sztukami […]94.

Jak zauważa Stefan Swieżawski, polemiki eucharystyczne, spór o pow-
szechniki, problem nauk świeckich w wykształceniu mnicha i rozwój zagad-
nień prawniczych doprowadziły jednak do wyraźnego przerostu dialektyki95:

W XI w. podobni do sofi stów greckich dialektycy wędrowali po zachodniej 
Europie, budząc niepokój i wzbudzając podziw. Nazywano ich philosophi, dialecti-
ci, sophistae, peripatetici96.

Ponownie pojawia się ta sama różnica w ocenach, dowodząca, jak cien-
ka jest granica między dialektyką uprawianą według zaleceń Arystotelesa 
a jej zwyrodniałym formami. Drogę do prawdy łatwo pomylić z prawdą już 
osiągniętą. Z uwagi na specyfi kę dialektycznego myślenia, które dzięki ko-
herencji pozwala swym użytkownikom na nieustanną aktywność i produk-
cję nowych wniosków, dialektyk jak mało kto jest narażony na wzniesienie 
tak wysokiej umysłowej jengi, że da się ją utrzymać w mocy tylko za cenę 
zamrożenia jej w postaci skończonego systemu, niedopuszczającego do dal-
szych dyskusji. Ale z drugiej strony dialektyk jest narażony na nadmierne 
uwielbienie wobec samego narzędzia i własnej wprawy w posługiwaniu się 
nim. Wówczas jak skuteczny sofi sta bierze na cel opinie i poglądy innych, 
a dzięki dialektycznym unikom potrafi  zawsze tak zreinterpretować uwagi 
przeciwników, by wyjść obronną ręką z każdej możliwej polemiki. Maskuje 
w ten sposób niewygodny fakt, że sam właściwie nie zamierza – a może nie 
potrafi  – wyprodukować w umyśle niczego godnego uwagi. Obydwie skraj-
ności przekonują, że myśl uwolnioną od więzi korespondencji trudno utrzy-
mać w ryzach. 

W średniowieczu dopiero powtórka z Arystotelesa pozwoliła przywrócić 
metodzie dialektycznej właściwą rangę, zapobiegając absolutyzacji efektów 
jej stosowania, ale też wymagając od użytkowników tego narzędzia nie tylko

94 Za: W. Stróżewski, Trzy modele…, s. 129. Przywoływany już tutaj esej Władysława Stró-
żewskiego jest do dziś najlepszym (biorąc pod uwagę proporcję zawartości i organizacji treści 
do długości) wykładem dotyczącym historii dialektyki w języku polskim.

95 S. Swieżawski, Dzieje…, s. 429.
96 Tamże.
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burzenia zastanych opinii, lecz także zastępowania ich twierdzeniami bardziej 
wiarygodnymi. Nie kto inny jak uczeń Abelarda, Jan z Salisbury, podkreślał 
znaczenie Topik Arystotelesa97, powtarzając raz jeszcze, że w kwestiach do-
tyczących świata dialektyk może się co najwyżej wypowiadać w kategoriach 
prawdopodobieństwa, nie prawdy. Dialektyka, zdaniem Jana, jest potężnym 
narzędziem, które właśnie dlatego może być stosowane jedynie przez umysły 
do tego przygotowane i dysponujące odpowiednią wiedzą: w rękach karła 
miecz Herkulesa jest bezużyteczny98.

Mimo uznania metody dialektycznej, i samego Arystotelesa, z końcem 
średniowiecza dialektyka vel logika, jako składnik nauczanego trivium, prze-
stała się kojarzyć ze świeżością intelektualnych zmagań. Nasuwała raczej 
skojarzenia z atmosferą ciemnej i zatęchłej sali uniwersyteckiej, w której 
niezdrowo rozgorączkowani studenci prowadzą zacięte polemiki dotyczące 
wydumanych i nieistniejących problemów. Ekstrema znów dały o sobie znać, 
a reakcją na nie była rosnąca niechęć wobec samej dialektyki.

Nie znosił dialektyki ojciec włoskiego renesansu, Francesco Petrarca, 
porównując jej wyznawców do wiecznych chłopców, których żywiołem jest 
walka na słowa, toczona dla samej przyjemności brania udziału w każdej 
nadarzającej się potyczce. W jednym z listów z niesmakiem pisał o teolo-
gach, którzy jako dialektycy zbliżają się do sofi stów99 i zamiast kochać Boga, 
zainteresowani są mówieniem o nim. Nota bene, Petrarca obarczał winą za 
rozplenienie dialektyki kult Arystotelesa i doradzał unikanie zwłaszcza jego 
fi lozofi i. Jak wyjaśniał, „nie dlatego, że popełnia najwięcej błędów, lecz dla-
tego że ma największy autorytet i najliczniejszych zwolenników”100. Zamiast 
samodzielnie myśleć i otwierać w ten sposób umysł na światło prawdy, dia-
lektycy używają autorytetu Arystotelesa tylko po to, by zakwestionować po-
glądy innych. Nie są zainteresowani mozolną wspinaczką do szczytu „wieży 
Oakeshotta”, ale nie chcą też przepuścić innych, starają się więc zniechęcić ich 
za wszelką cenę. I tak, „mimo że mogliby podążać w ciszy w jednym kierun-
ku, w drugim z wrzaskiem biegną”101.

Jak jednak zauważa Richard McKeon, sprzeciw wobec średniowiecznej 
postaci dialektyki miał niejednokrotnie dialektyczny charakter i zmierzał 
nie tyle do odrzucenia jej samej, ile do rozbicia wypracowanych wcześniej, 
a kostniejących coraz bardziej schematów myślenia. Zdaniem McKeona 

97 Patrz: A Companion to John of Salisbury, red. Ch. Grellard, F. Lachaud, Leiden–Boston 
2015, s. 50, 292 i nn.

98 Jan z Salisbury, Metalogicon (fragmenty), ks. II, rozdz. 9, http://gossettphd.org/library/
salisbury_metalogicon.pdf [dostęp: 17.03.2016].

99 F. Petrarca, List (O tym, że większą wagę ludzie przykładają do pisania niż do życia) 
[w:] tenże, O niewiedzy własnej i innych. Listy wybrane, tłum. W. Olszaniec i in., Gdańsk 2004, 
s. 254.

100 F. Petrarca, O niewiedzy…, s. 53.
101 Tamże, s. 254.
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(i wypada się z nim tutaj zgodzić) ontologiczną dialektykę znajdziemy na 
przykład w pracach wspomnianego Mikołaja z Kuzy, dialektykę sceptycz-
ną, której zadaniem było zwalczanie dogmatyzmu, stosował między innymi 
Michel de Montaigne, a do celów stricte naukowych przydawała się ona Ru-
dolfowi Agricoli czy Petrusowi Ramusowi102. Dopiero wiek XVII, zafascy-
nowany nie tyle potęgą ludzkiego myślenia, ile światem, którego złożoność 
domagała się cierpliwej analizy, ale już niekoniecznie interpretacji, na dwie-
ście lat wygasił zainteresowanie dialektyką. Zapowiedzi co do jej przyszłego 
losu zawierało już zresztą piętnastowieczne dzieło Francisa Bacona Novum 
organum. Zdaniem Bacona dialektyka przyczynia się jedynie do utrwalania 
błędów103, ponieważ wywodzi nowe twierdzenia z tez już zaakceptowanych, 
nie badając dalej ich prawdziwości. A jeśli ktoś jest „bardziej ciekawy” i pró-
buje dociekać podstaw dialektycznej wiedzy, dialektyka odsyła go do „zaufa-
nia, jakim należy darzyć poszczególne umiejętności, i do złożenia im niejako 
przysięgi wiary”104.

W pewnym sensie krytycy dialektyki, w tym Bacon105, podążali znów za 
wskazówkami Arystotelesa, dla którego (inaczej niż dla Platona) myślenie 
dialektyczne nie stanowiło zwieńczenia ludzkich kompetencji poznawczych, 
ale tylko ich odmianę. Jeśli miała być ona wykorzystywana w oderwaniu od 
prawdy i korespondencji, a więc jako dialektyka właśnie, mogła co najwyżej 
oferować roztrząsanie niedających się dowieść i przez to sprawiających wra-
żenie trudnych zagadnień. Nowożytna nauka nie zachęcała do marnotrawie-
nia sił na tego rodzaju intelektualne i metafi zyczne przygody. Wyznaczający 
nowe trendy Kartezjusz pisał w drugiej regule właściwego „kierowania umy-
słem”:

Wszelka wiedza jest poznaniem pewnym i oczywistym; a ten, kto o wielu rze-
czach wątpi, nie jest bardziej uczony niż ten, kto o nich nigdy nie myślał […]. 
Uczeni wprawdzie są może przekonani, iż bardzo mało istnieje takich poznań, 
ponieważ z powodu jakiegoś powszechnego błędu ludzkiego zaniedbali zwróce-
nie uwagi na te poznania, jako na zbyt łatwe i każdemu dostępne: przypominam 
wszakże, że jest ich o wiele więcej, niż oni myślą, oraz że jako takie wystarczają, 
by dowieść w sposób pewny niezliczonych twierdzeń, o których mogli oni do-
tychczas rozprawiać jedynie w sposób prawdopodobny. A ponieważ uważali, 

102 McKeon określa ją mianem „dialektyki odkrycia” (dialectic of discovery); tenże, Dia-
lectic and Political Th ought…, s. 12. Dialektyka miała tutaj służyć celom stricte naukowym i być 
po prostu metodą badania świata. O tym, że rezultaty takiego jej użycia mogły być równie po-
dejrzane co ustalenia platońskiego mędrca, świadczy przykład Ramusa – wybitnego i wszech-
stronnego uczonego epoki renesansu, a przy tym zdeklarowanego wroga Arystotelesa i teorii 
kopernikańskiej.

103 F. Bacon, Novum organum, tłum. J. Wikarjak, Warszawa 1955, s. 50.
104 Tamże, s. 107.
105 Tytuł dzieła Bacona nawiązywał wprost to Organonu (pism poświęconych myśleniu, 

też dialektyce) Arystotelesa.
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iż jest rzeczą niegodną, by człowiek wykształcony wyznał, że czegoś nie wie, dla-
tego tak się przyzwyczaili przystrajać swoje racje zmyślone, iż stopniowo sami 
później nabrali do nich przekonania i tak je jako prawdziwe zalecali106.

Nic dodać nic ująć. Dialektyka jest zdaniem Kartezjusza zbędna, i zbędna 
właśnie dlatego, że musi być albo sofi styką (sprawianiem, by rzeczy nie dość 
dobrze poznane wydawały się trudne), albo dogmatyzmem (polegającym na 
„zalecaniu przekonań” jako twierdzeń prawdziwych). Rozluźnienie związku 
koherencji z korespondencją, a tym jest dialektyka, wiedzie donikąd107. Nato-
miast samo myślenie koherencyjne, jeśli tylko kieruje uwagę na poznawanie 
świata poniżej piętra X, autor Rozprawy o metodzie uznaje za jedną z dwóch, 
obok intuicji, kluczowych dla rozwoju nauki czynności umysłu i określa mia-
nem dedukcji108.

Ewolucja fi lozofi i w stronę nauki takiej, jaką znamy dzisiaj, zaowocować 
musiała lekceważącym stosunkiem do dialektyki, tak jak zaowocowała w ogó-
le odwróceniem uwagi od rozważań z poziomu sensu. Skoro szanse przedsta-
wienia ich kiedykolwiek w majestacie prawdy wydawały się maleć do zera, 
metafi zyka wyraźnie straciła na znaczeniu109. Oczekiwano raczej, że stopnio-
wy postęp wiedzy naukowej pozwoli z czasem wzmocnić korespondencyjnie 
niższą część „wieży Oakeshotta” i być może od dołu przesunąć w górę kry-
tyczne piętro X, czyli uzyskać opis i wyjaśnienie faktów, które przez stulecia 
wydawały się przekraczać możliwości doświadczalnej weryfi kacji. Wpływowi 
światopoglądu naukowego ulegało w charakterystyczny sposób wielu myśli-
cieli politycznych, a wśród nich wspominani już we Wprowadzeniu teorety-
cy umowy społecznej. Dążenie do wykazania naukowości własnych recept 
politycznych prześladowało szczególnie Th omasa Hobbesa, wprost przedsta-
wiającego swą fi lozofi ę jako pierwszą naukę o polityce110. Nawet najszczersze 
zapewnienia Hobbesa o respektowaniu zasad badania naukowego przy ujmo-
waniu rzeczywistości politycznej nie mogły jednak zrównoważyć niedostatku 
wiedzy. Wiedzy naukowej, czyli analizowanych krytycznie za pomocą stra-
tegii korespondencji faktów dotyczących człowieka, zachowań grupowych 
czy procesów społecznych. Nauki społeczne, w tym dwie najważniejsze: eko-

106 R. Descartes, Reguły kierowania…, s. 17.
107 Tamże, s. 18.
108 Tamże, s. 21.
109 Charakterystyczny był stosunek do metafi zyki samego Kartezjusza, który nie sądził, by 

można się było od niej uwolnić zupełnie, ale zakładał, że zbadawszy metafi zyczne rejony raz 
a dobrze, by utwierdzić się co do słuszności własnego światopoglądu naukowego, trzeba o nich 
jak najszybciej zapomnieć…

110 Słusznie podważa naukowe aspiracje Hobbesa Leo Strauss, dowodząc, że pozornie na-
ukowy język autora Lewiatana, wzorowany na ówczesnym przyrodoznawstwie (sprowadza-
nie zagadnienia do prostych i defi niowalnych elementów, uniwersalność zasady ruchu itp.), 
nie zmienia moralnego charakteru całej koncepcji; por. L. Strauss, Th e Political Philosophy of 
Hobbes, Chicago 1952, s. 108 i nn.
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nomia i socjologia, zaczęły budować swą naukową tożsamość i metodologię 
w wieku XVIII. Jeszcze później, bo dopiero z końcem XIX stulecia, zaczęła 
się na dobre rozwijać psychologia, zajmująca się tematyką szczególnie istotną 
dla autora Lewiatana111. Niestety, Hobbes mógł jedynie oprzeć się na włas-
nych obserwacjach i przemyśleniach, które w świetle całej wiedzy o człowie-
ku są  tylko jej drobną cząstką. Potrafi ł jednak z całą mocą, podobnie jak 
jego intelektualni konkurenci, wykorzystać własne umiejętności dedukcji 
w służbie faktów, spełniających jego zdaniem kartezjańskie kryterium „pew-
ności i oczywistości”. Dlatego, choć siedemnastowieczna fi lozofi a polityczna 
pozostała fi lozofi ą (nie nauką) polityczną, stworzyła tak inspirujące i wielkie 
teorie polityczne. Z jednej strony są one bliskie nowożytności, więc bliskie 
także nam, ponieważ wyraźnie akcentują ważny w nauce poznawczy (pozy-
tywistyczny) minimalizm, nakazujący opierać myślenie tylko na tym, co da 
się bezsprzecznie stwierdzić za pomocą demonstracji. Z drugiej strony ich 
autorzy należą do spadkobierców długiej tradycji dialektycznej, stojącej na 
straży umiejętności poprawnego rozumowania i przeprowadzania spójnych 
wnioskowań. Ciągle jeszcze w czasach Hobbesa i Locke’a wnioskowania te, 
jeśli miały być naprawdę odważne i nowe, musiały być czymś więcej niż pro-
stą dedukcją z faktów. I takie – często wbrew zapewnieniom autorów – były, 
przez co także dzisiaj uczą nadawania sensu zjawiskom politycznym. Myśli-
ciele ówcześni pracowali na styku nauki i arystotelesowskiego rozumienia 
dialektyki, a ich koncepcje wyraźnie przekraczały piętro X, uwzględniając na 
przykład preferowane (i niemożliwe do dowiedzenia) cele istnienia wspólno-
ty politycznej.

Od momentu zwrotu w stronę naukowości rozumianej w sposób pozyty-
wistyczny los dialektyki wydawał się jednakże na dłuższą metę przesądzony. 
Nawet jeśli pierwsi prawdziwi naukowcy interesowali się głównie przyro-
doznawstwem i tajemnicami natury, było tylko kwestią czasu, by od strony 
przyrodoznawstwa zabrali się także za badania poświęcone człowiekowi jako 
cząstce natury, a więc de facto zastąpili w tej roli fi lozofów. Do sukcesów na 
tej drodze niepotrzebna była ani dialektyka jako narzędzie testowania opi-
nii (opinie w nauce przestały interesować kogokolwiek), ani tym bardziej 
jako środek pozwalający osiągnąć i przedstawić teorie dotyczące zagadnień 
niemożliwych do weryfi kacji empirycznej, a jednak opatrzone certyfi katem 
prawdziwości. Historia dialektyki mimo to nie skończyła się w tym miejscu. 
Przeciwnie, w XVIII wieku pojawił się fi lozof, który tchnął w nią zupełnie 
nowe życie – Immanuel Kant.

111 Z tej racji historycy psychologii chętnie powoływali się na Hobbesa jako prekursora na-
ukowego (empirycznego) traktowania swej dziedziny; por. G. Brett, Historia psychologii, tłum. 
J. Makota, Warszawa 1969, s. 330.
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Kant tylko w niewielkim stopniu nawiązywał do tradycyjnego ujęcia dia-
lektyki, zauważa Władysław Stróżewski112. To prawda, choć z jednym zastrze-
żeniem. Właśnie dlatego, że autor słynnych Krytyk doskonale znał problemy 
na przestrzeni wieków związane z dialektyką, nie mógł zadowolić się żadnym 
z jej wcześniejszych ujęć. Był to zresztą fi lozof, którego nie zadowalał stan fi lo-
zofi i w ogóle, a jego „kopernikański przewrót”113 polegał przede wszystkim na 
zakwestionowaniu przyjmowanych bezkrytycznie przyzwyczajeń myślenia:

Albowiem rozum ludzki do tego stopnia skory jest do budowania, że nieraz 
już wznosił wieżę, którą później znowu rozbierał, by sprawdzić, czy jej fundament 
jest dobrze położony114.

W kontekście historii dialektyki i historii stosunku do dialektyki casus 
Kanta wymaga rozwinięcia. Z jednej strony bowiem w jego twórczości od-
bija się świadomość wszelkich problemów z dialektyką związanych, a z dru-
giej nie ma chyba fi lozofa, który darzyłby myślenie dialektyczne większym 
szacunkiem. Tym samym w autorze słynnych Krytyk znajdziemy zarówno 
kontynuatora tradycji Arystotelesa, przekonującego, że aktywności rozumu 
oder wanego od doświadczenia wyznaczyć trzeba jasne granice115, jak i dia-
lektyka czystej wody, zwalczającego Arystotelesowskie lekceważenie wobec 
metody dialektycznej, sprowadzanej w Topikach do dyskusji prowadzonej 
w celu oceny prawdopodobieństwa opinii. Trzecim wreszcie powodem, dla 
którego koncepcja Kanta zasługuje na wyróżnienie, jest jej bezpośredni 
wpływ na myśl Georga Wilhelma Friedricha Hegla.

Kant to fi lozof zafascynowany myśleniem i możliwościami ludzkiego 
rozumu, a jednocześnie zdegustowany obserwacją, że to wspaniałe narzę-
dzie zazwyczaj używane jest wbrew jakimkolwiek zasadom bhp. Rozum ma 
własne potrzeby i „pragnie zostać kiedyś usatysfakcjonowany”116, przez co 
niełatwo sprawować nad nim podmiotową kontrolę. Trudno się więc dziwić, 
że wznoszone od starożytności z jego pomocą poznawcze „wieże” wymagają 
rozbiórki, a przynajmniej gruntownego remontu, sięgającego fundamentów. 

112 W. Stróżewski, Trzy modele…, s. 132.
113 Kant miał pełną świadomość przełomowego charakteru własnych dociekań i nie ucie-

kał się do fałszywej skromności; O. Höff e, Immanuel Kant, tłum. A. Kaniowski, Warszawa 
1994, s. 55.

114 I. Kant, Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafi zyki, która będzie mogła wystąpić jako 
nauka, tłum. A Banaszkiewicz, Kraków 2005, s. 10.

115 Tamże, s. 105 i nn.
116 I. Kant, Co oznacza: orientować się w myśleniu? [w:] tenże, O odkryciu, po którym wszel-

ka nowa krytyka czystego rozumu jest zbędna ze względu na istnienie wcześniejszej i inne roz-
prawy fi lozofi czne, tłum. Translatorium Filozofi i Niemieckiej IF UMK, Toruń 2009, s. 114. Ten 
krótki esej Kanta stanowi doskonałe wprowadzenie i wyjaśnienie wielu z poruszanych dalej 
zagadnień.
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Dotyczy to również dialektyki, której Kant, zgodnie zresztą z wcześniejszą 
tradycją, wyznacza ważne zadania w obrębie zagadnień metafi zyki117. 

Cytowany Władysław Stróżewski wyróżnia u Kanta trzy rozumienia dia-
lektyki118: jako dyscypliny naukowej – swoistej „logiki pozoru”; metody wy-
krywania pozoru w sądach transcendentalnych119; oraz wreszcie jako przy-
rodzonej własności rozumu. Już ten podział wskazuje, że Kantowski namysł 
nad dialektyką przebiega wielotorowo i towarzyszy mu charakterystyczna 
dla tego myśliciela skrupulatność w przedstawianiu wszelkich aspektów ba-
danego zagadnienia. Dlatego w niniejszej, skrótowej prezentacji posłużę się 
konsekwentnie dotychczasowym sposobem narracji, eksponując na początek 
stosunek Kanta do dialektyki jako takiej, a w drugiej kolejności wyjaśnię, ja-
kie miejsce i dlaczego wyznaczył on dialektyce w ramach własnej koncepcji.

Zdaniem Kanta myślenie dialektyczne jest naturalną ludzką władzą, uru-
chamianą za każdym razem, gdy rozum napotyka sprzeczności i pytania, 
na które „musi się koniecznie natknąć w swym posuwaniu się naprzód”120. 
Dostrzega też Kant obydwie grożące myśleniu dialektycznemu skrajności. 
Pierwsza to dogmatyzm. Jest on pod wieloma względami bliski marzyciel-
stwu, które można wybaczyć wyobraźni, ale nie intelektowi121. Ten bowiem 
powinien wyobraźnię dyscyplinować.

Zrazu intelekt poczyna sobie z tym bardzo niewinnie i obyczajnie. Najpierw 
doprowadza do porządku poznania elementarne, które obecne są w nim przed 
wszelkim doświadczeniem, a mimo to zawsze muszą znaleźć zastosowanie w do-
świadczeniu. Stopniowo porzuca on te szranki, bo i cóż miałoby mu w tym prze-
szkodzić, skoro swoje zasady całkiem swobodnie wydobył z samego siebie? Odtąd 
prowadzi to najpierw ku nowo wymyślonym siłom w naturze, wkrótce po tym ku 
rzeczom poza naturą, krótko mówiąc – ku światu, do którego urządzenia nie może 
nam zabraknąć materiału budowlanego, gdyż płodna fantazja dostarcza go pod 
dostatkiem, a doświadczenie wprawdzie go nie potwierdza, ale też nigdy nie oba-
la. To również jest przyczyną, dla której młodzi myśliciele tak lubują się w meta-
fi zyce uprawianej na modłę dogmatyczną i często poświęcają jej swój czas oraz 
swój skądinąd pożyteczny talent122.

117 Przypominam, że we Wprowadzeniu powoływałam się właśnie na autora Krytyk, by 
wyjaśnić różnicę między dwoma poziomami „wieży Oakeshotta”. Tutaj omawiam szerzej jego 
koncepcję w kontekście dialektyki.

118 W. Stróżewski, Trzy modele…, s. 132.
119 „Transcendentny” według Kanta to po prostu „istniejący poza doświadczeniem”, nato-

miast „transcendentalny” to „dotyczący tego, co poza podmiotem”. W uproszczeniu: rozma-
wiając o noumenach (rzeczach samych w sobie), wygłaszamy „transcendentalne” sądy o przed-
miotach „transcendentnych”. 

120 I. Kant, Krytyka czystego rozumu, tłum. R. Ingarden, t. II. Warszawa 1957, s. 160.
121 Niem. Verstand, inaczej rozsądek, pracujący w świecie fenomenalnym. Rozum (Ver-

nunft ) zaczyna swą pracę, gdy kieruje się na samo myślenie, a więc niezależnie od doświad-
czenia.

122 I. Kant, Prolegomena…, s. 73.
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Rozum, który po raz pierwszy skruszy okowy, czyli uwolni się od ograni-
czeń nakładanych na swe spekulacje przez czasowo-przestrzenny świat zja-
wisk, ma skłonność do aroganckiej wiary w to tylko, co „może zostać uspra-
wiedliwione obiektywnymi podstawami i dogmatycznym przekonaniem”123. 
Przekracza więc chętnie piętro X i zajmuje się metafi zyką, podając swe usta-
lenia jako prawdy. Sam Kant przyznaje się do pewnej „dogmatycznej drzem-
ki”, przerwanej dopiero „napomnieniem” Davida Hume’a124. Nie znaczy to, że 
stanowisko szkockiego kolegi po fachu miało stać się Kantowi bliskie. Filozof 
z Królewca zarzucał Hume’owi drugie z możliwych nadużyć dialektyki. Scep-
tycyzm, o który oskarżał autora Dialogów o religii naturalnej125, był bowiem 
niczym innym jak potwierdzeniem jej negatywnej i destrukcyjnej siły, a więc 
spełniał kryteria określenia go mianem sofi styki126. W metafi zyce, jak zauwa-
żał Kant, „można partaczyć na różne sposoby bez obawy, że zostanie się przy-
łapanym na nieprawdzie”127.

Sceptycyzm swe pierwotne źródło ma w metafi zyce i jej pozbawionej nadzoru 
dialektyce. Początkowo, z korzyścią dla doświadczeniowego użytku rozumu, za 
błahe i zwodnicze chciał on podawać zapewne tylko to wszystko, co użytek ten 
przekracza, stopniowo jednak – skoro zauważono, że przecież dokładnie te same 
zasady a priori, którymi posługujemy się w doświadczeniu, niepostrzeżenie i jak 
się zdawało z dokładnie tą samą słusznością prowadzą znacznie dalej, niż sięga 
doświadczenie – zaczęto podawać w wątpliwość nawet zasady doświadczenia128.

Dwa zacytowane fragmenty pokazują dobitnie, że Kant, podobnie jak 
Arystoteles, nie ufał dialektyce „pozbawionej nadzoru”. Jeśli pcha ona my-
ślenie na coraz wyższe poziomy „wieży Oakeshotta”, to trudno dialektyko-
wi oprzeć się pokusie utożsamienia własnych spójnych przemyśleń z praw-
dziwym bytem. Jeśli natomiast, jak w przypadku sofi sty, dialektyka uderza 
w prawdy ustalane w powiązaniu z doświadczeniem, rezultatem jest pod-
kopanie fundamentów wiedzy w ogóle. Skrajności zwyczajnie myśleniu nie 
służą. Podobnie Arystoteles obawiał się, że rozumowanie powyżej piętra X 
rościć może sobie pretensje do prawdziwości. Dlatego wszelkie subiektywne 
„prawdy” metafi zyczne powinny być, jego zdaniem, traktowane jako opinie 
i szeregowane pod względem wiarygodności. W ten sposób dialektyka nie 
zdominuje wiedzy, ale też – angażując dialektyków w pozytywną rywaliza-
cję o wiarygodność – nie zostanie sprowadzona do czczych przepychanek 
słownych. Kantowi podobne wyznaczanie drogi pośredniej między dogma-
tyzmem a sceptycyzmem (sofi styką) wydawało się jednak zbyt mechanicz-

123 I. Kant, Co oznacza…, s. 124–125.
124 I. Kant, Prolegomena…, s. 13.
125 D. Hume, Dialogi o religii naturalnej, tłum. A. Hochfeld, Warszawa 1962.
126 Por. przypis Kanta na s. 11 Prolegomenów.
127 I. Kant, Prolegomena…, s. 95.
128 Tamże, s. 106.
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ne129. Dostrzegł on bowiem główną przyczynę odpowiedzialną za tendencję 
myślenia dialektycznego do podążania w stronę zgubnych ekstremów. Jest 
nią, zdaniem Kanta, wątpliwej wartości założenie, że myślenie dialektyczne 
w ostatecznym rozrachunku musi w pewien sposób wiązać się z prawdą ro-
zumianą „pozytywnie”, czyli jako poznanie prowadzące do szerszej wiedzy. 
Swoistą wiedzą, aczkolwiek pozbawioną absolutnej pewności, jest również 
Arystotelesowska opinia.

Metafi zycy, rozumiejąc, że powyżej piętra X niemożliwa jest demonstra-
cja (dowodzenie) prawdy na sposób Arystotelesowski, zachowywali na ogół 
złudną nadzieję, że ostrożne i spójne myślenie doprowadzi ich do nowe-
go, prawdziwszego bytu poza światem doświadczenia (platońskiego świata 
idei, chrześcijańskiego Boga). Wówczas niemożliwą demonstrację naukową 
(empiryczną) zastąpi demonstracja „myślna” (inteligibilna), a wypracowa-
na dialektycznie spójność stanie na straży wypowiadanej przez nich prawdy 
wyższego rzędu. Kant widzi tutaj błąd, polegający na utożsamianiu zjawiska 
i pozoru130, a wybaczalny wyłącznie w przypadku „epoki niewykształconej”131. 

Świat, zdaniem Kanta, jest jeden i składa się po prostu z noumenów (rzeczy 
samych w sobie), które są, jakie są, i istnieją, jak istnieją (ontologia). Dopiero 
sposób, w jaki możemy go, będąc ludźmi, poznawać, sprawia, że w naszym 
świadomym odbiorze rozpada się on właściwie na dwa odrębne światy. Stąd 
dwa wyraźnie oddzielone poziomy budowanej w umyśle „wieży Oakeshotta” 
(epistemologia). Pierwszy poziom to „świat” fenomenów, które są noumena-
mi „złapanymi” w czasoprzestrzenne sidła intelektu i prezentują się nam jako 
zjawiska. Tutaj króluje demonstracja i doświadczenie, a wiedzę o zjawiskach 
uznajemy za naukową prawdę (o zjawiskach). Innej prawdy zwyczajnie nie 
ma i być nie może. Żeby to zrozumieć, trzeba jednak wyjaśnić relację między 
noumenami a fenomenami oraz rozpoznać możliwości ludzkiego rozumu. 
A można to zrobić tylko od strony rozumu, przekraczającego piętro X i wkra-
czającego na drugi poziom intelektualnej wieży. Porzucającego tym samym 
świat fenomenów i kierującego się w stronę nieznanego i niepoznawalnego 
„Coś”132. Powstaje pytanie, jak tego dokonać. Pytanie, które dla Kanta decy-
duje o możliwości nowej, naukowej metafi zyki. Naukowej w dosyć szczegól-

129 Tamże, s. 114.
130 Dla ścisłości należałoby dodać tutaj epitet: „logiczny”. Kant odróżnia dwa rodzaje „po-

zoru”: logiczny i transcendentalny. Pierwszy powstaje w umyśle badającym świat poniżej pię-
tra X „wieży Oakeshotta”, a rolą podmiotu poznającego jest jego krytyczne przebadanie i usu-
nięcie. Natomiast pozór transcendentalny powstaje w obrębie metafi zyki (powyżej piętra X) 
i nie tylko nie może zostać wyeliminowany, ale także pełni w życiu człowieka funkcje jak naj-
bardziej pozytywne, o czym dalej. Patrz: I. Kant, Antropologia w ujęciu pragmatycznym, tłum. 
E. Drzazgowska, P. Sosnowska, Warszawa 2005, s. 43–48; także: T. Kupś, Filozofi a religii Imma-
nuela Kanta, Toruń 2008, s. 115.

131 I. Kant, Antropologia w ujęciu…, s. 69–70. 
132 Tamże, s. 70.
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nym znaczeniu – takiej, której ustalenia są powszechne i konieczne (a więc 
obowiązują każdego), ale nie są „prawdziwe”. Metafi zyka, choć nie rozszerza 
wiedzy, jest potrzebna i sensowna133, przekonuje Kant, a bez niej grozi nam 
sceptycyzm i utrata zaufania w prawdę, wiedzę i samą naukę. 

Dialektyka jest nieusuwalną, naturalną właściwością rozumu134. Tak dłu-
go jednak, jak rozum próbuje poruszać się dialektycznie w obrębie fenome-
nów, musi on nieuchronnie błądzić. Dostrzegając na przykład możliwe do 
wyjaśnienia zależności przyczynowo-skutkowe, zaczyna poszukiwać „przy-
czyn przyczyn” i ostatecznie „pierwszej przyczyny”, wikłając się w niewygod-
ne antynomie. Równocześnie to nieuniknione błądzenie jest, według Kanta, 
„najbardziej dobroczynnym błądzeniem, w jakie kiedykolwiek mógł popaść 
rozum ludzki”135. Wprawdzie bezpośrednim skutkiem „błądzenia” jest two-
rzenie „złudzeń” czy „pozorów transcendentalnych” (traktowanie rezultatów 
myślenia wykraczających poza zjawiska tak jakby były zjawiskami, czyli po-
siadały odniesienie przedmiotowe w świecie empirycznym), jednak właśnie 
one pobudzają rozum do dalszej pracy i ostatecznie nakazują mu porzucić 
zainteresowanie fenomenami, a skoncentrować się na sobie samym. Powo-
łaniem fi lozofa jest wykazanie, dlaczego „pozorów” nie należy uważać za 
„prawdę”. Podobnie powołaniem naukowca jest dowiedzenie, że choć nasze 
oko widzi włożony do wody pręt jako złamany, to w istocie jest on prosty. 
I tak jak naukowiec rozwiewający złudzenia optyczne nie przestaje ufać zmy-
słowi wzroku, tak fi lozof obalający złudzenia metafi zyczne nie wyrzeka się 
potęgi myśli i rozumu136. Odpowiednio użyta i skierowana na sam rozum 
metoda dialektyczna pozwala mu budować poznawczą wieżę także powyżej 
piętra X137. 

Poznawanie powyżej piętra X „wieży Oakeshotta” nie jest jednak pozna-
waniem sensu stricto, ponieważ nie wiedzie do wiedzy (prawdy). Powstają 
więc pytania, co daje porzucenie kategorii prawdy138 i czy po rezygnacji z niej 
cokolwiek zdoła powstrzymać rozum od krytykowanego marzycielstwa.

Sprawozdanie z odpowiedzi Kanta na powyższe pytania mogłoby samo 
stanowić temat monografi i. Dlatego w tym miejscu zwracam uwagę wyłącz-
nie na te jego propozycje, które mają znaczenie dla wyznaczonego przeze 
mnie obszaru badań i wiążą się bezpośrednio z rolą przyznaną dialektyce. 

133 Por. O. Höff e, Immanuel Kant…, s. 135.
134 I. Kant, Krytyka czystego rozumu, t. I, s. 8.
135 I. Kant, Krytyka praktycznego rozumu, s. 188.
136 Por. O. Höff e, Immanuel Kant…, s. 137.
137 Kant uprawianie metafi zyki – czyli obserwację, że z upodobaniem wznosimy wieże 

wyższe niż piętro X – przyjmuje jako fakt. Nie zgodziłby się więc z pozytywistycznym oczeki-
waniem, że postęp nauki wyeliminuje potrzebę metafi zyki. Raczej odwrotnie: próba eliminacji 
metafi zyki podcina skrzydła rzeczywistemu rozwojowi nauki.

138 Językiem Kanta należałoby powiedzieć raczej: porzucenie kategorii intelektu, które 
produkują wiedzę określaną mianem prawdy; por. I. Kant, Prolegomena…, s. 83.
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Zasługą Kanta jest dowartościowanie myślenia dialektycznego, a jednocześ-
nie otwarte przyznanie, że budowa poznawczej „wieży Oakeshotta” w sferze 
metafi zyki przypomina konstrukcję jengi. Dzięki temu Kant uniknął zwod-
niczej mielizny139 dogmatyzmu. Radykalnie odrzucając możliwość jakiego-
kolwiek przedmiotowego (zewnętrznego) odniesienia dla transcendentalnej 
dialektyki, ograniczył materiał rozumowania wyłącznie do immanentnych 
(podmiotowych) ustaleń samego rozumu. W konsekwencji musiał uznać, że 
budowa „wieży Oakeshotta” sięgającej metafi zyki prowadzi do stopniowego 
zużywania posiadanego budulca. Tak jak wznoszona jenga ma coraz więcej 
dziur, tak też praca rozumu polegająca na myśleniu wychodzącym na piętra 
coraz bardziej ogólnych pojęć ukazuje ich coraz większą „pustkę” czy „pusto-
tę” – zanikanie treści przedmiotowej140. 

Posługując się metaforą architektoniczną jako analogią141 procesu my-
ślenia, łatwiej wytłumaczyć znaczenie ustaleń Kanta. Rozum chce wiedzieć 
i dopóki bada świat doświadczenia, wiedzieć – poznać prawdę142 – jest zdol-
ny. Z okien na dolnych piętrach wieży poznania możemy wyraźnie odróżnić 
i przebadać dostrzegane drzewa, a z wyższych pięter połączyć drzewa w jeden 
las. Wspinając się wyżej, zobaczymy i opiszemy granice lasu, a może nawet 
ujrzymy konkretny las na tle innych, znów wzbogacając nieco wiedzę na jego 
temat, choćby dzięki możliwym porównaniom. Jednak im wyżej, tym widok 
mniej konkretny. Kant wie, że powyżej piętra X zaciera się on zupełnie. Nie 
powstrzyma to rozumu od wspinaczki, ale jeśli chce on zachować przyświe-
cający mu od początku cel – nie dać się oszukać – musi wyrzec się oczekiwa-
nia większej wiedzy. Widok z piętra dziewięćsetnego jest bowiem taki sam 
jak ze stu poziomów wyżej. Kontynuując wspinaczkę i wpatrując się coraz 
intensywniej w to, co ze swej istoty niepoznawalne (noumeny), podmiot jest 
skazany na błąd dogmatyzmu. Chcąc uzasadnić swój wysiłek, zaczyna w my-
śli produkować przedmioty, które nie istnieją. Równocześnie nie zauważa, 

139 To Kant zarzucał Hume’owi, że dla bezpieczeństwa osadził swój statek na mieliźnie 
sceptycyzmu; I. Kant, Prolegomena…, s. 15.

140 Pustka, o którą chodzi, ma wiele wspólnego ze wspominaną w uwagach terminolo-
gicznych na początku rozdziału, a usystematyzowaną przez Kanta właśnie różnicą między 
przeciwieństwami realnymi a dialektycznymi sprzecznościami. Pojawia się bowiem w wyniku 
pomieszania tych dwóch rodzajów przeciwieństw; por. E. Cassirer, Kant’s Life and Th ought, 
New Haven–London 1981, s. 60–61, 74 i nn.

141 Dla Kanta analogia była bardzo ważnym fi lozofi cznym narzędziem. Jak pisał, analo-
gia „wbrew potocznemu pojmowaniu tego słowa, wcale nie jest niezupełnym podobieństwem 
dwóch rzeczy, lecz zupełnym podobieństwem dwóch stosunków, zachodzących między cał-
kiem niepodobnymi do siebie rzeczami”; I. Kant, Prolegomena…, s. 112.

142 Prawdę tak jak ją rozumie Kant, czyli dotyczącą zjawisk, a nie rzeczy samych w sobie: 
„My bowiem mamy do czynienia nie z naturą rzeczy samych w sobie, która jest niezależna 
zarówno od warunków naszej zmysłowości, jak i intelektu, lecz z naturą jako przedmiotem 
doświadczenia i oto intelekt, umożliwiając doświadczenie, sprawia zarazem, iż świat dostępny 
zmysłom albo wcale nie jest przedmiotem doświadczenia, albo jest naturą”; tamże, s. 77.
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że w rzeczywistości wznoszona dialektyczna jenga staje się coraz bardziej 
chwiejna. Sam naraża w ten sposób na klęskę i siebie, i formułowane przez 
siebie teorie.

Wspinaczka przeprowadzana zgodnie z metodologią Kanta przebiega 
zupełnie inaczej. Rozum nie spodziewa się dostrzec niczego nowego (nowej 
„prawdy”) powyżej piętra X, a jedynie – korzystając z chwilowego odwró-
cenia uwagi od świata fenomenalnego – poznaje zasady umożliwiające mu 
myślenie. Analogicznie, budując coraz wyższą jengę, mamy szansę uświado-
mić sobie coraz wyraźniej znaczenie prawa grawitacji. I tak jak błędem jest 
oczekiwać, że wyższa jenga automatycznie pozwoli poznać to prawo lepiej, 
tak błędem jest przypuszczać, że odpowiednio długie myślenie dialektyczne 
doprowadzi umysł do nawiązania bliższego kontaktu z noumenami. Przeciw-
nie, jeśli wieża jengi ma zachwycać swą zdumiewającą wzrok konstrukcją, 
trzeba w porę przerwać jej budowanie. Podobnie z aktywnością rozumu. 
Musi on wyznaczyć sobie granice, które są nie tylko negatywnym zakazem 
kontynuowania myślenia, ale również pozytywnym zwróceniem uwagi na 
sposób powiązania tego, co leży po obydwu stronach granicy143. W wypadku 
Kanta chodzi o powiązanie wiedzy o fenomenach z niedostępnymi pozna-
niu noumenami. Rzeczone granice nie istnieją na zewnątrz rozumu, więc ich 
ustanowienie jest decyzją praktyczną. Praktyczny jest też sam ustanawiający 
je rozum.

Kant przekonuje, że choć podmiot jest w stanie myśleć w nieskończoność, 
to jednak nie potrafi  uzyskać pełnego zaspokojenia na drodze poznawania. 
Przeciwnie, im bardziej zdecydowanie przekracza piętro X, tym mniejszą za-
chowuje kontrolę nad swoim myśleniem i tym większe jest niebezpieczeń-
stwo jego ostatecznie błędnego użycia. Filozof wskazuje jednak rozwiązanie 
umożliwiające jednostce zachowanie kontroli nad własnym rozumem bez 
konieczności likwidacji wolnego (nieograniczonego) charakteru myślenia. 
Właściwą drogą jest tu powrót do świata fenomenów i wykorzystanie wolno-
ści rozumu w działaniu.

Dla Kanta rozum zajmujący się „przedmiotami samej tylko władzy 
poznania”144 to rozum teoretyczny. Natomiast rozum praktyczny zajmuje się:

wyznacznikami woli, która albo jest władzą wytwarzania przedmiotów, odpowia-
dających wyobrażeniom, albo przynajmniej władzą ukierunkowania samego sie-
bie, tj. swej przyczynowości w celu ich urzeczywistnienia (bez względu na to, czy 
zdolność fi zyczna jest wystarczająca, czy nie)145.

Waga słów Kanta jest znacznie większa na tle całej jego koncepcji, ale na-
wet tu wybija się na plan pierwszy etyczny charakter rozumu praktycznego. 

143 Tamże, s. 109.
144 I. Kant, Krytyka praktycznego rozumu, s. 46.
145 Tamże.
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Jeśli jego ustalenia nazwać można wiedzą, to jest to wiedza nie o tym, co jest 
(prawda), ale o tym, co być powinno146. „Powinno” dzięki działaniu podmio-
tu, naprowadzonego przez rozum praktyczny na świat rzeczy samych w so-
bie. Praca rozumu praktycznego kończy się z chwilą określenia „powiązania” 
fenomenów z noumenami147. Powiązania tego nie da się określić w sposób, 
w jaki określamy przedmioty świata fenomenalnego, jako że pojęcia, który-
mi operuje rozum, stają się w wyniku dialektycznej wspinaczki „puste” pod 
względem treści. Musi więc mieć ono charakter formalny, i tak też jego naturę 
widzi Kant, wprowadzając własną, cechującą się formalizmem i rygoryzmem, 
koncepcję prawa moralnego. Dopełnieniem konstrukcji – Kantowskiej wersji 
dialektycznej „wieży Oakeshotta” – są postulaty rozumu praktycznego, czyli 
takie fakty rozumu (przedmioty moralne), których istnienie trzeba założyć, 
by obronić rzeczywistość prawa moralnego (a więc jedność świata jako takie-
go, mimo podziału na fenomeny i noumeny)148. Należą do nich idea nieśmier-
telności i Bóg.

Ostatecznie więc Kant, podobnie jak niektórzy dialektycy średniowiecz-
ni, za pomocą rozumu „robi miejsce dla wiary”. A jednak przepaść między 
obydwoma stanowiskami jest ogromna. Wiara Kanta jest „wiarą rozumową”, 
a nie tylko „wiarą rozumną”. Jak tłumaczy autor:

Wszelka wiara jest […] podmiotowo wystarczającym uznawaniem [czegoś] 
za prawdę, choć obiektywnie uświadamiamy sobie jego niewystarczalność, a więc 
sprzeciwia się ona wiedzy. Z drugiej strony, jeżeli uznajemy coś za prawdę na pod-
stawach obiektywnych, jakkolwiek nie uświadamiamy sobie ich niewystarczalno-
ści, a więc, gdy jedynie tak mniemamy, wówczas mniemanie to dzięki stopniowe-
mu uzupełnieniu o podstawy tego samego rodzaju może w końcu stać się wiedzą. 
Że przeto […] na wiarę przyjmuje się, na przykład, że na świecie istnieje miasto 
Rzym, zgadza się z tym, że również ten, kto nigdy tam nie był może powiedzieć: 
wiem [o tym], nie zaś tylko: wierzę [że istnieje Rzym]. Natomiast czysta wiara 
rozumowa nawet z pomocą wszelkich naturalnych danych […] nie przekształ-
ci się w wiedzę, ponieważ podstawa jej uznawania czegoś za prawdę jest czysto 
podmiotowa, a mianowicie jest konieczną potrzebą rozumu (i będzie tak dopóty, 
dopóki pozostaniemy ludźmi)149.

Według przyjętych przeze mnie we Wprowadzeniu kryteriów Kantowska 
wiara – której istotą jest uznanie istnienia idei transcendentalnych150 i prawa 

146 Por. B. Bornstein, Kilka słów o „Krytyce praktycznego rozumu” [w:] I. Kant, Krytyka 
praktycznego rozumu, s. 13.

147 Relacja ta obejmuje również stosunek w obrębie samego podmiotu – z jednej strony 
empirycznego, konkretnego „fenomenu” człowieka, a z drugiej niepoznawalnego nawet dla 
samego siebie noumenu.

148 Por. O. Höff e, Immanuel Kant…, s. 250.
149 I. Kant, Co oznacza…, s. 119.
150 Idee transcendentalne: dusza, świat, wolność, Bóg; mają charakter regulatywny i są 

„konsekwencją logiczności myślenia”. Błąd tradycyjnej metafi zyki polega na ich uznawaniu 
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moralnego – odpowiada kategorii sensu jako odmiennej od kategorii praw-
dy. W wypowiedziach Kanta pobrzmiewają wyraźnie podmiotowy charakter 
sensu, jego bezpośredni związek z działaniem („praktyczność”) oraz brak 
możliwości przyczynowego wyjaśnienia czynów uznanych za sensowne (czy-
li demonstracji ich racji). Kant dokonuje także rehabilitacji dialektyki i stra-
tegii koherencyjnej, uważając myślenie dialektyczne za właściwą drogę ku 
pierwszym zasadom myślenia w ogóle. Podobieństwo z Arystotelesem jest tu 
jednak powierzchowne. Według Arystotelesa z chwilą wykształcenia umie-
jętności dialektycznych i przygotowania umysłu do zgłębiania tajników natu-
ry rola dialektyka się kończy. Ustępuje on miejsca fi lozofowi, kontynuujące-
mu namysł nad prawdą również w zakresie metafi zyki. Tylko fi lozof potrafi  
pokonywać kolejne piętra „wieży Oakeshotta” i pomnażać wiedzę w zakresie 
fi lozofi i pierwszej. Kant postrzega sprawę zgoła inaczej151. Wykroczenie rozu-
mu poza piętro X nie oznacza konieczności kontynuowania wspinaczki wy-
żej i wyżej. Taka aktywność myślenia jest zwyczajnie bezsensowna. Sens ma 
natomiast krótkie „wystawienie głowy” ponad świat fenomenów, pozwalające 
upewnić się co do prawa moralnego i niepoznawalności noumenów. Niepo-
znawalności, która nie jest problemem dla rozumu praktycznego, żądającego 
jedynie formalnej podstawy subiektywnej pewności, że jego działania należą 
nie tylko do skończonego i zdeterminowanego świata zjawisk, ale potwier-
dzają także właściwą noumenom wolność wobec fenomenologicznego po-
rządku. Istota autonomii moralnej zdaniem Kanta polega na tym, że człowiek 
(i może to być, a nawet powinien, każdy człowiek) daje się „kierować tylko 
przez prawa, które sam sobie nadaje przez rozum”, a „całe następstwo jego eg-
zystencji jako istoty zmysłowej należy uważać w świadomości jego inteligibil-
nej egzystencji tylko za skutek, nigdy zaś za wyznacznik jego przyczynowości 
jako noumenu”152. Chce tu Kant powiedzieć, że każda jednostka jest absolut-
nie odpowiedzialna za swoje czyny i odpowiada za nie na płaszczyźnie sensu 
(realizacji prawa moralnego), nie prawdy:

Zgadzają się z tym zupełnie wyroki sędziowskie tej niezwykłej naszej władzy, 
którą nazywamy sumieniem. Może człowiek wykręcać się, ile mu się podoba, 
chcąc sprzeczne z prawem postępowanie, o którym sobie przypomina, odmalo-
wać sobie jako nieumyślne uchybienie, jako nieostrożność tylko, której nigdy nie 
można uniknąć, a więc jako coś, do czego został porwany przez pęd konieczności 

za transcendentne i konstytutywne. Przypominam, że termin „transcendentalny” u Kanta ma 
wyraźnie odsyłać do pojęć i poznawania, podczas gdy „transcendentny” odsyła do samego 
istnienia (ontologii); por. O. Höff e, Immanuel Kant…, s. 162 i nn.

151 Por. I. Kant, Krytyka praktycznego rozumu, s. 226 i nn.
152 Tamże, s. 172.
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przyrody; może się wykręcać, ile mu się podoba, […] to przecież nie może go to 
zabezpieczyć przed samonaganą i zarzutami, które sobie sam czyni153.

Dialektyka, zdaniem Kanta, choć opiera się na zdolności rozumu do spój-
nych dywagacji nad naturą rzeczy samych w sobie i od próby dotarcia do nich 
rozpoczyna, prowadzi ostatecznie z powrotem do świata poniżej piętra X. 
Wyposaża ona jednostki nie w „prawdy” i nie w „opinie” (słabsze prawdy), 
jak milcząco zakładali fi lozofowie przed Kantem, lecz w świadomość auto-
nomii i konieczności działania etycznego. Jak w cytowanym po wielokroć 
tekście Co to jest Oświecenie154 tłumaczył Kant, dewizą tej epoki powinna stać 
się maksyma Horacego: Sapere aude! Odwaga bycia mądrym miała pozwolić 
jednostkom na wyjście ze stanu niedojrzałości. Niedojrzałości zawinionej, bo 
wynikającej nie z niedostatku samego rozumu (ten posiadaliśmy jako ludzie 
od zawsze), ale z obawy przed posługiwaniem się nim. Niezdrowym symp-
tomem takiej umysłowej niedojrzałości był dla Kanta tyleż sceptycyzm, co 
dogmatyzm; które to objawy świadczą o znacznie poważniejszym schorze-
niu – chorobliwym uzależnieniu od zewnętrznej prawdy tam, gdzie działa-
nie praktyczne domaga się tylko zdecydowanego i wolnego potwierdzenia 
sensowności swej noumenalnej podstawy. Dla Kanta podstawą tą jest prawo 
moralne, które z racji czysto formalnego charakteru (treściowej „pustki”) 
jest powszechne i konieczne, a więc obowiązuje wszystkich. Jednym słowem, 
każdy z nas powinien samodzielnie spojrzeć w stronę wierzchołka „wieży 
Oakeshotta”, a wówczas ujrzy to samo „Nieznane” i niepoznawalne. A nie mo-
gąc i nawet nie próbując tego wypowiedzieć, okaże własną lojalność wobec 
transcendencji za pośrednictwem działań wolnych, bo zrodzonych z „pustki” 
(pod względem treści całkowicie „wymyślonych”), a mimo to pozbawionych 
przypadkowości i jak najbardziej celowych.

Nowatorstwo Kanta w stosunku do dialektyki polega przede wszystkim 
na uwzględnieniu różnicy między korespondencyjną a koherencyjną strate-
gią myślenia. Pierwsza wymaga skierowania rozumu na zewnątrz, w stronę 
przedmiotów, a jej poznawczy sukces zależy od ustalenia sposobu powiąza-
nia między podmiotowymi owocami poznania (prawdą) a samymi przed-
miotami. Tu pojawiają się aprioryczne formy naoczności: przestrzeń i czas 
oraz kategorie intelektu. Dzięki nim prawdę, jak chciał Arystoteles, może-
my demonstrować, poszerzając wspólną wiedzę o świecie fenomenalnym, co 
jest sednem naukowego postępu. Myślenie koherencyjne natomiast, zdolne 
własnymi siłami prowadzić nieskończone w zasadzie wnioskowania, wśród 
fenomenów zderza się na każdym kroku ze sprzecznościami blokującymi 
jego aktywność. Uniknąć związanej z tym dezorientacji może tylko poprzez 

153 Tamże, s. 172–173.
154 I. Kant, Beantwortung der Frage: Was istAufk lärung, „Berlinische Monatsschrift ” 1784, 

nr 2, s. 481–494. 
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oderwanie uwagi od fenomenów. Taki metafi zyczny zwrot pozwala odkryć 
powiązanie rozumu ze światem noumenów i daje oparcie jego wolności. Wy-
maga to jednak istotnej zmiany funkcji myślenia: z teoretycznej (spekulatyw-
nej) na praktyczną. Odtąd rozum traktuje świat fenomenów jako przedmiot 
działania, a samo działanie, zakorzenione w zewnętrznym wobec nich prawie 
moralnym, jako absolutnie wolne. Prawo moralne jest tu formalnym, ale nie-
zbędnym fundamentem wolności. Stawia ono tamę myśleniu dialektyczne-
mu, zapobiegając bezsensownej budowie zbyt wysokiej „wieży Oakeshotta”, 
która i tak nie jest w stanie zapewnić poznania noumenów. Kantowska wol-
ność jest potwierdzeniem nieograniczonych możliwości dialektycznej myśli 
– zdolnej wypełniać formalną postać moralności konkretną treścią (pomy-
słem na działanie). Nie może jednak stać się „wolnomyślicielstwem”, bo by-
łoby ono niczym innym, jak tylko przeniesieniem do metafi zyki nawyków 
myślenia ze skończonego świata fenomenów. Jeszcze raz pobrzmiewa tu wy-
raźne ostrzeżenie przed skłonnością do używania pojęcia „prawda” w stosun-
ku do poglądów metafi zycznych. W przenikliwym fragmencie artykułu Co 
oznacza: orientować się w myśleniu? Kant ostrzega przed „geniuszami”, którzy 
wyobrażają sobie, że dzięki „bezprawiu” w myśleniu będą mogli „spoglądać 
dalej, poza ograniczenia nałożone przez prawo”155. Ostrzega również przed 
politycznymi konsekwencjami popularności tego rodzaju geniuszy i rosną-
cych szeregów rzekomych propagatorów pełnej wolności:

Ponieważ, jak w rezultacie wśród nich samych, musi dojść do językowego za-
mieszania – skoro każdy postępuje zgodnie z własnym natchnieniem, podczas 
gdy jedynie rozum każdemu może wyznaczać zobowiązania – to w ostatecznym 
rozrachunku z tych wewnętrznych aktów natchnienia powinny wyniknąć fakty, 
potwierdzone przez zewnętrzne świadectwa, a z pierwotnie dowolnie wybranej 
tradycji [jak gdyby] narzucone z czasem dokumenty, jednym słowem dochodzi 
do całkowitego podporządkowania rozumu faktom, to znaczy do zabobonu, al-
bowiem on przynajmniej daje się ująć w formę prawa, a dzięki temu wprowadza 
stan równowagi156.

Powyższe słowa warto mieć na uwadze, zwłaszcza w powiązaniu z wcześ-
niej tu przedstawianym zarzutem Kanta pod adresem tych dialektyków, któ-
rzy przekonani, że wspinaczka na „wieżę Oakeshotta” musi doprowadzić ich 
do prawdy, biorą za takową prawdę swe fantazje i głoszą ich obiektywność. Tu 
dodatkowo zwraca uwagę Kant, iż nie potrafi ą się oni zadowolić „wewnętrz-
nymi aktami natchnienia”, ale zdają sobie sprawę z konieczności znalezienia 
zewnętrznych świadectw dla swych twierdzeń. Dlatego produkują „fakty” 
(choćby wspomniane „dokumenty”) i domagają się od innych podporządko-
wania im. W konsekwencji to, co pierwotnie było „wybraną tradycją”, staje się 

155 I. Kant, Co oznacza…, s. 124.
156 Tamże.
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„zabobonem”. Diagnoza Kanta jest w tym punkcie wyjątkowo przenikliwa, 
a w kontekście przedstawianych dalej trzech dialektycznych teorii – wręcz 
prorocza. Dialektyczne staranie o prawdę wymaga w punkcie wyjścia świa-
domej rezygnacji z zalet korespondencji, bo świat empiryczny traktowany 
jest tutaj jako główne źródło błędów rozumu. Jednakże po osiągnięciu rzeko-
mej prawdy dialektyk (jeśli nie zadowala się prywatną jej kontemplacją) musi 
odzyskać korespondencję, a z nią demonstrację i fakty możliwe do wskazania 
w świecie empirycznym, doświadczanym intersubiektywnie. Niestety, od-
wrócenie naturalnej relacji między korespondencją a koherencją (obowią-
zującej poniżej piętra X) przy jednoczesnym zachowaniu kategorii prawdy 
(w odniesieniu do tez formułowanych w obszarze metafi zyki) sprawia, że 
dialektyk musi wyprodukować rzeczywistość potwierdzającą jego poglądy. 
W tym celu jednak powinien zadbać o to, by nikt poznanej przez niego praw-
dy nie próbował kwestionować, choćby interpretując ją w odmienny sposób. 
I tak wystąpienie w imię wolności rozumu może oznaczać koniec wolności 
w praktyce politycznej.

Kant uczy, że nie ma wolności bez myślenia. Nie ma myślenia bez prawa. 
Jeśli nie jest to prawo moralne (tak jak rozumie je autor Krytyk), to wówczas 
muszą je zastąpić zewnętrzne normy narzucone przez władzę. Taka zamia-
na zniechęca obywateli do używania własnego rozumu157 i w konsekwencji 
eliminuje także wolność, nawet jeśli pierwotnie miała być tylko tej wolności 
wyrazem. Nie jest przypadkiem, że jednym z największych paradoksów w hi-
storii myśli marksistowskiej będzie, dostrzegany także przez samych marksi-
stów, jej rosnący dogmatyzm i skostnienie, zwłaszcza tam, gdzie miała ona 
szansę zejść z poziomu idei na poziom praktyki politycznej. Nikt i nic nie 
zabroni rozumowi budować coraz wyższej „wieży Oakeshotta”, jeśli ten zde-
cyduje się na tak ryzykowny krok. Na dłuższą metę koszty takiej inwestycji są 
jednak, zdaniem autora Krytyk, ogromne, co czyni przedsięwzięcie bezsen-
sownym.

Stanowisko Kanta jest w pewnym sensie kulminacyjnym punktem historii 
dialektyki. Filozofowi z Królewca udało się uniknąć jej ekscesów: sceptycy-
zmu i dogmatyzmu, przez co zrehabilitował on samo myślenie dialektyczne. 
Równocześnie wyznaczył dialektyce rolę zdecydowanie poważniejszą niż ta 
zakładana przez Arystotelesa. Korzystając z zalet koherencji, stawała się ona 
narzędziem pozwalającym rozumowi nawiązać kontakt ze światem noume-
nów i potwierdzić prymat myśli nad rzeczywistością (światem zjawisk). Stała 
się w ten sposób dialektyka narzędziem ludzkiej wolności. Mimo to, jak się 
wydaje, ostrzeżenia Kanta nie zostały właściwie zrozumiane przez jego następ-

157 Kant powołuje się tu na przykład religii i duchowieństwa, które zamiast ufać indywidu-
alnemu sumieniu i przedstawiać argumenty za wiarą, ustanawia formuły wiary, „którym towa-
rzyszy okropny strach przed niebezpieczeństwem samodzielnego ich zbadania”; tamże, s. 123.
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ców. Choć skwapliwie podjęli oni dialektyczne dzieło, skierowali dialektykę 
ponownie na utarte szlaki fi lozofi i, która warunkiem działania czyniła od 
czasów Platona poznanie – wiedzę pewną. I tak dalsze dzieje dialektyki158 
to odrodzenie dobrze znanego sporu o „prawdziwość prawdy” osiąganej za 
pomocą rozumowania dialektycznego. Po jednej stronie w tym sporze stanie 
Hegel, Marks i Lenin, a po drugiej krytycy dialektyki, wśród których naj-
mniej pochlebne opinie pod jej adresem przedstawiać będą pozytywistycznie 
zorientowani „naukowcy”, tacy jak Karl Popper. Ci ostatni, dla których roz-
strzygający głos w sprawie prawdy ma korespondencja159, w naturalny spo-
sób będą chcieli powstrzymać refl eksję naukową przed przekraczaniem pię-
tra X i dywagacjami z poziomu sensu. Myśl polityczna, ich zdaniem, powinna 
ustąpić miejsca szczegółowym naukom politycznym, pomnażającym naszą 
wiedzę w tej dziedzinie.

3. Wnioski

Jeśli nawet, jak chcą badacze dialektyki, trudno wyczerpująco zdefi niować, 
czym ona jest, przedstawiony we Wprowadzeniu schemat interpretacyjny, 
kreślony na podstawie różnicy między korespondencyjną i koherencyjną 
strategią myślenia oraz epistemologicznym poziomem prawdy i sensu, po-
zwala na dokonanie kilku istotnych uogólnień. Stają się one wyraźne zwłasz-
cza w perspektywie historycznej; umożliwiającej spojrzenie na dialektykę od 
zewnątrz, oczami jej zwolenników i przeciwników. 

Przede wszystkim dialektyka jako rozmowa – czy to z innymi, czy z sobą 
samym – polega na wykorzystywaniu koherencyjnej strategii myślenia, której 
istotą jest troska o wewnętrzną spójność rozumowania, nakazująca rozwiązy-
wanie pojawiających się sprzeczności przez uzgadnianie ich na wyższym po-
ziomie, jako nowych syntez. W tym aspekcie dialektyka to naturalna umie-

158 Ukazanie zmieniającego się od starożytności stosunku do dialektyki służy tutaj jako tło, 
pozwalające umieścić przedstawiane dalej teorie dialektyczne w szerszym kontekście i dzięki 
temu lepiej zrozumieć naturę stawianych im zarzutów. Dlatego nie kontynuuję rozważań na 
temat późniejszej historii dialektyki. Jej kariera była bezpośrednio związana z rozwojem myśli 
Marksowskiej w jej wielu odcieniach (oprócz marksizmu także np. teoria krytyczna szkoły 
frankfurckiej). Równocześnie przedmiotem rozbieżnych ocen była relacja dialektyki do no-
wych nurtów i stanowisk w humanistyce, takich jak egzystencjalizm, fenomenologia czy her-
meneutyka. Według Reinera Wiehla np. dialektyka wyróżniała się jednością teorii i metody, 
podczas gdy w fenomenologii dominowała metoda, a w hermeneutyce pierwotne rozumienie, 
niebędące ani teorią, ani metodą; patrz: R. Wiehl, Fenomenologia – Dialektyka – Hermeneuty-
ka, wybrał B. Andrzejewski, Poznań 1996, s. 17.

159 Tak rozumieć można Popperowską metodę falsyfi kacji. W jej radykalnej wersji jeden 
fakt empiryczny niezgodny z teorią powinien doprowadzić do jej odrzucenia. Znalezienie 
czarnego łabędzia to klęska teorii zakładającej, że wszystkie łabędzie są białe. 
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jętność wpisana w ludzką zdolność myślenia, która odpowiednio rozwinięta 
może się stać jednym z narzędzi poznawczych, czyli metodą badawczą. Jak 
jednak pisał już cytowany we Wprowadzeniu Kenneth Hammond, myślenie 
koherencyjne jest dosyć tajemniczą zdolnością, która może nam sprzyjać 
i szkodzić. Podobnie ma się sprawa z bazującą na nim dialektyką. „Spór o dia-
lektykę” rozpoczyna się z chwilą podjęcia refl eksji nad statusem i jakością 
produktów dialektycznego myślenia. Dojść tu może do podstawowego nad-
użycia w stosowaniu metody dialektycznej, polegającego na powiązaniu dia-
lektyki z prawdą, a więc obiektywną wiedzą o świecie. Świat, o który chodzi, 
nie może być światem danym w doświadczeniu zmysłowym160, lecz rzeczywi-
stością, do której myśl dociera po oczyszczeniu jej rozumowania z empirycz-
nych treści, a więc ostrożnie budując metafi zyczną część „wieży Oakeshotta”. 
Na jej szczycie dialektyk spodziewa się ujrzeć byt „sam w sobie”, którego bez-
pośredni ogląd nada jego prawdzie walory obiektywności i uniwersalności. 
Jak jednak zauważył już Arystoteles, nie dysponujemy żadnym intersubiek-
tywnym kryterium, pozwalającym jednoznacznie odróżnić dialektyka, który 
spotkał byt, od tego, który uległ przekonującemu złudzeniu. Dlatego lepiej 
dla wiedzy i dla dialektyki, by uznać jej wytwory za przypuszczenia; mniej 
lub bardziej wiarygodne opinie, oceniane między innymi z uwagi na autory-
tet dialektyka (jego zakładaną mądrość). Poznawcza skromność rezultatów 
dialektycznej dyskusji ma zapobiegać dogmatyzmowi, ale nie powinna znie-
chęcać do rozwijania samej umiejętności – przygotowuje ona bowiem grunt 
pod uprawianie „poważnej” fi lozofi i (nauki i metafi zyki). Kant nie zgodziłby 
się tutaj z Arystotelesem, obarczając także jego winą za pomieszanie towarzy-
szące myśleniu dialektycznemu. Błędne zdaniem autora Krytyk jest w ogóle 
oczekiwanie prawdy jako produktu dialektycznych zmagań. Myślenie jest 
samo z siebie nieskończone – wyznaczając rozumowi zadanie niemożliwe do 
realizacji, wprawiamy wprawdzie narzędzie w ruch, ale to jeszcze nie gwa-
rantuje sukcesu. Obiektywna niemożliwość wyprodukowania prawdy może 
skończyć się dwojako: dogmatyzmem, jeśli zmęczony wspinaczką na „wieżę 
Oakeshotta” dialektyk uzna za prawdę produkty własnej fantazji, lub też sofi -
styką (sceptycyzmem), jeśli zadowalać go będzie dobudowywanie kolejnych 
pięter w istniejących poznawczych jengach i obserwowanie, jak łatwo spra-
wić, by jedna po drugiej legły w gruzach.

Kant uwalnia dialektykę od prawdy. To nie potencjalna nieskończoność 
myślenia pozwala podmiotowi dowieść swej twórczej mocy i prymatu myśli 
nad światem empirycznym, ale nieuwarunkowanie tego procesu161. Rozum 

160 Prymat wobec koherencji zachowywałaby wówczas korespondencja, a użycie narzędzi 
dialektycznych nie wykraczałoby poza naturalne dla nauki (zwłaszcza jej tzw. idealizacyjnego 
modelu) wnioskowanie i uogólnianie danych.

161 Daje o sobie znać u Kanta ważna pedagogiczna troska o to, by nie myślenie (i uchwy-
cona przez nie prawda) decydowało o podmiocie, ale podmiot o swoim myśleniu. Rozum jest 
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praktyczny kieruje się ku światu zrodzony z pustki formalnego prawa moral-
nego uznawanego przez jednostkę mocą jej rozumowej wiary. Wolność myśli 
w stosunku do doświadczenia jest potwierdzona działaniem moralnym, nie 
wiedzą. Strategia koherencji i dialektyka pozwalają podmiotowi moralnemu 
zachować świadomość własnej autonomii, pomimo wszelkich kwestionują-
cych ją od strony fenomenalnej czynników. 

W tym miejscu dokonać muszę pewnego dodatkowego wyjaśnienia me-
todologicznego, które co do zasady powinno znaleźć się we Wprowadzeniu. 
Przeniesienie go tutaj jest podyktowane jednak ważnymi względami mery-
torycznymi. Dopiero zrozumienie dialektyki i problemów z nią związanych 
nadaje mu bowiem odpowiednią rangę.

Krytyka wcześniejszych postaci dialektyki połączona z przedstawieniem 
własnej, w swych założeniach odmiennej, a przy tym bardzo konkretnej pro-
pozycji jej wykorzystania sprawia, że myśl Kanta ma dla dalszych rozważań 
znaczenie szczególne, nie tylko w aspekcie historycznym, jako element dzie-
jów dialektyki i punkt wyjścia prezentacji fi lozofi i Hegla. Kantowskie inspira-
cje leżą u podstaw opracowanego wcześniej typu idealnego myśli politycznej, 
w ramach którego myślenie koherencyjne (a więc i dialektyka) jest przydatne 
nie jako droga do prawdy, ale droga do nadania sensu działaniom. Nie zna-
czy to, że moje stanowisko pokrywa się w całości ze stanowiskiem fi lozofa 
z Królewca. O ile łączy mnie z Kantem negatywna ocena nadużywania przez 
dialektyków pojęcia „prawdy”, o tyle nie mogę nazwać się „kantystą” w sensie 
pozytywnym. Jako historyk myśli politycznej (nie fi lozof) uważam ustalenia 
transcendentalnej dialektyki Kanta, które zasługują na miano dialektycznej 
teorii, za interesujące, a nawet przekonujące, ale nie jedyne możliwe. Jednym 
słowem, tu z kolei patronuje mi raczej Arystoteles i jego sprowadzenie owo-
ców dialektyki do rywalizujących opinii. Opinią, której popieranie lub kwe-
stionowanie nie ma żadnego związku z tematyką tej książki, jest dla mnie 
także wiara Kanta w konieczne i powszechne prawo moralne. 

Podsumowując, korzystam z rozważań Kanta, by zerwać związek między 
dialektycznie formułowaną „opinią” a „prawdą”, ale zachowuję równocześnie 
– Arystotelesowskiej proweniencji – przekonanie o pożyteczności różnorod-
ności samych opinii. W rezultacie mogę traktować poszczególne teorie budo-
wane za pomocą dialektyki jako różne przykłady sensów162, których wiary-

wolny, ale właśnie dlatego należy go okiełznać, by dobrze służył działającej jednostce. Większa 
wiedza nie prowadzi wprost do moralnego i cywilizacyjnego postępu, aby więc zadbać o dobre 
życie (także w aspekcie wspólnoty politycznej), należy nie tyle przekazywać młodemu pokole-
niu informacje, ile pobudzać do myślenia i uczyć używania rozumu. Jeśli wierzyć źródłom, tak 
właśnie postępował Kant (według relacji studentów uczył nie fi lozofi i, ale fi lozofowania) i jego 
przykład godny jest rozważenia w kontekście postulowanych reform edukacji; por. O. Höff e, 
Immanuel Kant…, s. 29. 

162 W znaczeniu tego terminu ustalonym we Wprowadzeniu.
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godność można badać nie tylko pod względem treści, ale także przez pryzmat 
inicjowanych przez nie działań praktycznych. W tym upatruję szansy nieco 
odmiennego spojrzenia na badane dalej koncepcje. Po pierwsze, eksponuję 
sam dialektyczny proces myślenia stojący za formułowanymi przez Hegla, 
Marksa i Lenina tezami, czyli staram się znaleźć w ich twórczości zasadniczą 
poznawczą „jengę”, by następnie poddać refl eksji sposób, w jaki wypełniają 
ją oni konkretną treścią; tak by stworzyć wrażenie, że koherencyjna począt-
kowo budowla daje się uzupełnić o materiał pozyskany korespondencyjnie, 
a tym samym zasługuje na miano prawdy. Po drugie, zwłaszcza w przypadku 
Lenina, chcę pokazać, że zapoczątkowane w myśleniu nadużycie, polegające 
na utożsamianiu „sensu” i „prawdy”, nadaje absolutnie wyjątkowy charak-
ter wywiedzionym zeń działaniom politycznym. Na ten punkt chcę położyć 
szczególny nacisk, i to z dwóch powodów. Pierwszy jest stricte historyczny: 
jestem przekonana, że dopiero zrozumienie specyfi ki myślenia dialektycz-
nego pozwala ukazać w odpowiednim świetle konkretne posunięcia Lenina 
jako posunięcia sensowne (co nie znaczy godne pochwały – samo powiąza-
nie prawdy i dialektyki zasługuje na krytykę). Drugi punkt natomiast, wyjąt-
kowo dla mnie istotny, dotyczy tezy ogólnej: uważam, że historia dialektyki 
i dialektyków dowodzi jednoznacznie, że preferencje w zakresie wybranej 
strategii myślenia nie tylko kształtują osiąganą za jej pomocą wiedzę, ale 
przede wszystkim wywierają wpływ na umocowane w tej wiedzy wytyczne 
postępowania. Jednym słowem, na konkretne działania (także polityczne) 
wpływa nie tylko to, „co” myślimy, ale w znaczącym stopniu również to, „jak” 
myślimy. Dlatego nawet najpiękniejsze idee i poglądy, przesycone narracją 
o wartościach takich jak wolność, współpraca, dobro ogółu, mogą w zaska-
kujący na pozór sposób rodzić przemoc i terror. Analiza takich przypadków 
dowodzi, że nie ma w tym zderzeniu pięknej teorii i brzydkiej praktyki nic 
zaskakującego i przypadkowego ani też nic zastrzeżonego wyłącznie dla ko-
munizmu. „Idee mają konsekwencje”163, a w związku z tym tak jak jesteśmy 
odpowiedzialni za działanie polityczne, tak też jesteśmy odpowiedzialni za 
polityczne myślenie. 

Ostatnie wyjaśnienie. Odnosząc mój program badawczy do przedsta-
wionych wyżej rozważań o dialektyce, muszę wyraźnie stwierdzić, że jest 
on w znacznym stopniu skonstruowany na gruncie sensu. Mówiąc wprost, 
badam dialektykę (w wydaniu Hegla, Marksa i Lenina), stosując – utrzymy-
waną w wyznaczonych przez Arystotelesa i Kanta ryzach, ale jak najbardziej 
dialektyczną – metodę ze wszystkimi jej zaletami i wadami. Próba refl eksji 
nad myślą polityczną, która nie unika ocen odnoszących się do sensowności 
badanych koncepcji, wymaga prymatu koherencji, a więc dominacji synte-

163 Stanowiło to nawiązanie do tytułu  pracy Richarda Weavera, Ideas Have Consequences,
Chicago 1948.
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zy nad analizą. Oznacza to jednak, że prowadzone z jej pomocą rozważania 
w dużej części same pod kategorię sensu podpadają – nie rozszerzają wiedzy 
(prawdy o Heglu, Marksie czy Leninie), lecz mają skłaniać do namysłu nad 
sensownością ich myśli (i być może w ostatecznym rozrachunku także do 
krytyki prezentowanego tu stanowiska). Nie zmienia to w niczym mojego 
przekonania, że metodologia tego rodzaju nie narusza kanonów naukowej 
rzetelności. Tam gdzie wchodzi w grę prawda: analiza materiałów źródło-
wych, krytyczne wykorzystanie opracowań, o dialektyce nie ma mowy. 



II. Mistrz wspinaczki: Hegel

1. Wstęp

[…] jest szczególnie konieczne, by uczynić na powrót z fi lozofowania
zajęcie poważne1.

We Wprowadzeniu powoływałam się na opinię Richarda McKeona, zgodnie 
z którą nie ma jednej historii dialektyki, ponieważ sposób jej przedstawiania 
zależy od osobistych preferencji tego, kto decyduje się o dialektyce opowia-
dać. I tak Jan Such skłonny jest widzieć w koncepcji autora Fenomenologii 
ducha „świadomą, systematycznie wyłożoną logikę dialektyczną”, różną za-
równo od „naiwnej bezpośredniości dialektyki mędrców starożytnych”, jak 
i „nie dość systematycznej i metodycznej dialektyki poprzedników – Kanta, 
Fichtego i Schellinga”2. Marek Rosiak z kolei, po „wielokrotnie podejmowa-
nych próbach zrozumienia” myśli Hegla, dochodzi do wniosku, że „nie za-
wiera ona żadnej spójnej doktryny”, lecz jedynie „pozbawione metodycznego 
charakteru zawiłe wywody opatrzone hasłem dialektyki”3. Nie podejmuję się 
wkraczać w podobne debaty, wymagające między innymi wnikliwej treścio-
wej analizy myśli Hegla. Moim zdaniem dowodzą one przede wszystkim, że 
koncepcje zbudowane na podstawie nazbyt rozlegle stosowanego myślenia 
koherencyjnego stanowią przykład teorii wyjątkowo łatwo wymykających się 
z więzów każdej, nawet najgłębszej i najbardziej rzetelnej, interpretacji. Tym 
bardziej uważam za zasadne zwrócenie większej uwagi na same ich reguły 
konstrukcyjne, które – odniesione do wspólnego wszystkim przykładom my-
śli politycznej schematu (funkcjonującego tu pod nazwą „wieży Oakeshot-
ta”) – pozwalają zidentyfi kować krytyczne odstępstwa autora od najbardziej 
zrównoważonej wersji tego projektu, czyli swoistego „typu idealnego”.

Określenie fi lozofi i Hegla mianem „myśli politycznej” nie jest przypadko-
we, choć wymaga krótkiego wyjaśnienia. Hegel był fi lozofem w każdym calu, 

1 G.W.F. Hegel, Fenomenologia ducha, tłum. Ś.F. Nowicki, Warszawa 2010, s. 53 (jeśli nie 
zaznaczono inaczej, dalsze cytaty z tego wydania).

2 Por. J. Such, Dialektyczne wizje…, s. 78.
3 Por. M. Rosiak, Dialektyka Hegla…, s. 7.
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więc akcentowanie wyłącznie politycznych aspektów jego systemu sugeruje 
tendencję do znacznego okrojenia całej koncepcji. Nic bardziej mylnego. Dla 
Hegla wszystko jest fi lozofi ą, a fi lozofi a jest podstawą całej ludzkiej wiedzy, 
żeby nie powiedzieć: ludzkiego życia w ogóle, jeśli ma to być życie istoty ro-
zumnej. Nie można przedstawić dialektyki Heglowskiej bez omówienia naj-
bardziej fi lozofi cznych jego dzieł, na czele z Fenomenologią ducha. Zwłasz-
cza że tutaj właśnie zdiagnozować można wyraźną skłonność fi lozofa do gry 
w umysłową jengę. Kładę tu jednak nacisk głównie na przyświecające Heglo-
wi założenia dotyczące techniki budowania jego wersji „wieży Oakeshotta” 
i sprawdzenie jakości używanych materiałów. Mniej interesuje mnie nato-
miast szczegółowy opis powstawania i ostatecznego wyglądu poszczególnych 
pięter, czyli systematyczna prezentacja wielowątkowej, bo już w zamierze-
niach ogarniającej wszystkie problemy świata, twórczości tego fi lozofa. Wy-
jątek czynię właśnie – i stąd wyrażenie „myśl polityczna” – względem treści 
związanych z Heglowską wizją historii, państwa i jednostki. Punktem cięż-
kości tego rozdziału (jak i całej książki) jest bowiem refl eksja nad tym, jak 
proces myślenia – i możliwe wpisane weń pułapki – wpływa na formułowane 
z jego pomocą idee polityczne. Zrealizowanie tego skromnego zamierzenia 
badawczego nie wymaga od historyka doktryn przywdziewania za dużych 
w tym wypadku butów historyka fi lozofi i. Co równie ważne, staram się uni-
kać czytania Hegla przez pryzmat koncepcji Marksa, chociaż pozwoliłoby to 
wzmocnić stawianą tutaj tezę o pewnej ciągłości w myśleniu między obydwo-
ma fi lozofami. Z mojej perspektywy jednak poszukiwanie takich prostych 
przeniesień treści byłoby budowaniem sztucznych protez tam, gdzie należy 
raczej je usunąć, by sprawdzić, jak mocne jest samo zakładane intelektualne 
powiązanie – pokrewieństwo strategii myślenia.

Na wstępie przytoczę dłuższy cytat, by dzięki porównaniu wyjaśnić moje 
postrzeganie fi lozofi i Hegla, które zadecydowało o umieszczeniu go tutaj jako 
ważnego nauczyciela Karola Marksa. Fragment pochodzi z pracy Hegel i po-
zór, a dotyczy najogólniej miejsca Hegla w historii epistemologii, czy też bar-
dziej konkretnie – historii zmieniających się modeli racjonalności.

Wystąpienie Kanta miało w sobie coś wyjątkowego, ponieważ wiązało się 
z długofalową konsekwencją: doprowadziło do zastąpienia klasycznego kartezjań-
skiego modelu racjonalności fi lozofi cznej […] modelem nowym, nowoczesnym. 
Model ten jest niezamierzonym produktem tego wystąpienia i w przeciwieństwie 
do modelu klasycznego okazuje się też od początku wewnętrznie zantagonizowa-
ny. Antagonizm ten wynika z faktu, że Kant nie jest tu jedynym punktem odnie-
sienia, lecz szybko staje się kimś w rodzaju pośrednika między dwoma punktami 
skrajnymi – między jego poprzednikiem a następcą. Tym pierwszym jest Hume, 
drugim – Hegel. Pierwszy występuje w roli autorytetu dla myślicieli o zacięciu 
pozytywistycznym i naturalistycznym […]. Drugi staje się punktem odniesienia 
dla tych, którzy dostrzegają potrzebę doprowadzenia przedsięwzięcia Kanta do 
końca […]. Dlatego Kant ze swoją delikatną równowagą między racjonalnością 
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naukową a moralną i polityczną występuje tu w najmniej kontrowersyjnej roli 
autorytetu względnego i pośredniczącego.

Skąd się bierze nieuchronny antagonizm między tymi dwiema skrajnościami 
– naturalizmem i dialektyką – który do dziś przejawia się zwłaszcza w rozdziale 
na fi lozofi ę kontynentalną i anglosaską? Wydaje się, że wynika on z odmiennego 
stosunku do problemu pewności i sceptycyzmu, innej wizji wpisanego w standar-
dy racjonalności elementu ryzyka. Fundamentalna rozbieżność dotyczy stopnia 
akceptacji ryzyka i strategii oceny płynących z niego możliwych korzyści poznaw-
czych. Można wyobrazić sobie skalę standardów racjonalności, gdzie indukcja 
Hume’a stanowiłaby jeden skrajny typ idealny, a dialektyka Hegla – oparta nie na 
indukcji, lecz na logice powtórzenia4 – drugi5.

Autor powyższych słów spogląda na tercet Hume – Kant – Hegel od stro-
ny współczesnych podziałów i sporów, zrodzonych w niemałym stopniu 
z radykalizmu ujęć postmodernistycznych. W takiej perspektywie istotnie 
skrajności wydają się bardziej znaczące, ponieważ ułatwiają dokonywanie 
rozróżnień w ramach aktualnie istniejących stanowisk i fi lozofi cznych lojal-
ności. Historia dialektyki – która ujmowana od strony wyrażanych wobec 
niej sympatii i antypatii jest także historią kształcenia kompetencji w zakresie 
myślenia koherencyjnego, a więc historią tego, co Kenneth Hammond na-
zwał „staraniem o bycie racjonalnym” – stawia sprawę nieco inaczej. Kant 
jawi się tutaj nie jako pośrednik, i to pośrednik ostatecznie odsunięty na bok 
przez bardziej wyrazistych konkurentów, lecz raczej jako stojący z boku kry-
tyk obydwu, przynajmniej w tym zakresie, w jakim nie zgadza się na niekon-
trolowane użycie dialektyki. Ani w wydaniu Hume’a, kierującego jej ostrze 
w stronę świata faktów i z lubością ukazującego ograniczony charakter owo-
ców myślenia korespondencyjnego6, ani w wydaniu Hegla. Oczywiście w tym 

4 „Powtórzenie” to jedno z pojęć szczególnie lubianych w nurcie fi lozofi i postmoderni-
stycznej, rozpowszechnione zwłaszcza przez Gilles’a Deleuze’a i Jacques’a Derridę; por. m.in.: 
G. Deleuze, Różnica i powtórzenie, tłum. B. Banasiak, K. Matuszewski, Warszawa 1997; J. Der-
rida, O gramatologii, tłum. B. Banasiak, Warszawa 1999.

5 M. Pańków, Hegel i pozór. Źródła i przedmiot dialektyki spekulatywnej, Warszawa 2014, s. 11. 
6 Hume był wyjątkowo niechętnym myśleniu myślicielem. O prawdzie można mówić tyl-

ko tam, gdzie jest pełna korespondencja faktów i myśli (idei), a to możliwe jest wyłącznie (i to 
pod pewnymi warunkami) w odniesieniu do doświadczeń minionych. Słońce wzeszło wczoraj 
i przedwczoraj, ale uogólnienie „po nocy nastaje dzień” już pewne być nie może. Przyjmu-
jemy je za prawdę, zdaniem szkockiego oświeceniowca, jedynie z przyzwyczajenia i dla wy-
gody. Hume wydaje się przewrażliwiony na punkcie możliwych pomyłek, do których może 
prowadzić wykorzystywanie w myśleniu strategii koherencyjnej. Można jednak wątpić, czy 
jest absolutnie konsekwentny w rezygnacji z niej. I czy w ogóle taka konsekwencja byłaby 
wskazana. Nawet największy sceptyk prawdopodobnie przejdzie na drugą stronę ulicy, widząc 
w zimie ostrzeżenie „uwaga: spadające z dachu sople”, a jest to zdanie nawet „mniej prawdzi-
we” od wschodów słońca (skoro przynajmniej niektóre sople spadły, to prawdopodobieństwo, 
że spadną kolejne, i to na mnie, maleje). Ale kiedy zima minie, nawet tabliczka i wykształ-
cone w zimie przyzwyczajenie do przechodzenia na drugą stronę nie będzie podstawą jego 
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ostatnim przypadku nie ma mowy o krytyce bezpośredniej. Istnieją jednak 
poważne, a moim zdaniem decydujące powody, by sądzić, że fi lozofi a He-
glowska nie jest, jak często się ją reklamuje, „przezwyciężeniem Kanta”7 czy, 
jak sugeruje Pańków, „doprowadzaniem przedsięwzięcia Kanta do końca”, 
ale właśnie zaprzeczeniem wszystkiego, co było fi lozofowi z Królewca dro-
gie. Kant zdaje sobie sprawę, że rozum nie jest w stanie sprawować pełnej 
poznawczej kontroli nad światem, a dążąc do niej, potęguje jedynie umysło-
wy zamęt. Chcąc zyskać pewność – wzmaga wątpliwości; próbując uzgodnić 
sprzeczności – wikła się w antynomie; myśląc o wolności – przekonuje się 
o otaczającej go zewsząd konieczności. Dlatego rozum należy wziąć w karby 
i świadomie wyznaczyć mu odpowiednie do jego możliwości zadania. Dzię-
ki temu to, co wydaje się na pierwszy rzut oka sprzecznością, staje się nie-
zbędnym i samodzielnym elementem wielowymiarowej architektury umysłu, 
który ma człowiekowi pomagać, a nie przeszkadzać w prowadzeniu dobrego 
życia. Nic w koncepcji Kanta nie pozwala przypuszczać, że jego skrupulatne 
rozróżnienia: rozum teoretyczny i rozum praktyczny, prawda i prawo mo-
ralne, wiedza i wiara itd., były przez niego traktowane jako domagający się 
rozwiązania czy przezwyciężenia „problem”. Przeciwnie, wiele wskazuje na 
to, że koncepcja Kanta była pomyślana jako satysfakcjonujące rozwiązanie 
problemu: jak myśleć, by nie stracić zaufania ani do siebie (w obliczu wiedzy 
kwestionującej wolność), ani do swego rozumu (prowadzącego często myśl 
na manowce). Ważną, jeśli nie najważniejszą częścią tego rozwiązania było 
Kantowskie uporządkowanie metafi zyki i wyznaczenie granic dialektyce. 

Następcy Kanta spod znaku tzw. niemieckiego idealizmu transcenden-
talnego8 nie przejęli się ani jego ostrzeżeniami Kanta, ani też krytycznymi 
wnioskami płynącymi z wielowiekowej historii dialektyki. Johann Gottlieb 
Fichte, który z dnia na dzień zyskał sławę głównie dzięki pochwałom z ust 
samego autora Krytyk9, szybko znudził się „delikatną równowagą” zalecaną 
przez mistrza. Ku rozczarowaniu tego ostatniego postanowił zradykalizo-
wać jego myśl, nie wahając się stwierdzić w liście do Friedricha Schellinga: 

działania (a nową decyzję w tej sprawie pozwoli mu podjąć myślenie koherencyjne). Wyko-
rzystujemy w działaniu nie sumę obserwacji, ale wiedzę ogólną, którą za pomocą innych ob-
serwacji potrafi my krytycznie ocenić. Wrażliwość co do ograniczeń koherencji jest jak najbar-
dziej wskazana, ale przewrażliwienie już nie. Krótkie wprowadzenie do głównych problemów 
związanych ze stanowiskiem Hume’a, patrz: G. Dicker, Hume’s Epistemology and Metaphysics: 
an Introduction, London 1998. 

7 W. Stróżewski, Istnienie i sens…, s. 133; O. Höff e, Immanuel Kant…, s. 286.
8 Sam Kant tak określił swoje stanowisko. Używał też określeń „idealizm formalny” czy 

„krytyczny”, podkreślając, że jest to stanowisko komplementarne w stosunku do umiarkowa-
nej wersji realizmu.

9 Za: O. Höff e, Immanuel Kant…, s. 288.
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„Kantowska fi lozofi a, jeśli jej nie brać tak, jak my jej bierzemy, jest totalnym 
nonsensem”10. 

Radykalizacja, jeśli ująć ją w terminach służących tutaj za narzędzie inter-
pretacji poszczególnych koncepcji, polegała na nieuprawnionym rozszerze-
niu kompetencji rozumu teoretycznego, który przez Hegla zostanie nazwany 
rozumem spekulatywnym. Niemieccy idealiści nie rozumieli różnicy, jaka 
następuje w procesie poznawania z chwilą nieuniknionego wyczerpania moż-
liwości strategii korespondencji i „przestawienia” myślenia na tory strategii 
koherencji. Przekraczali chętnie piętro X „wieży Oakeshotta”, ale odmawiali 
uznania swych rozważań z wyższych poziomów wyłącznie za przykład sen-
su. Spodziewali się, podobnie jak Platon, że myślenie, dostarczając kolejnych 
szczebli pod stopami, pozwoli wreszcie nawiązać bezpośredni kontakt ze swą 
przedmiotową podstawą. Nie zadowalała ich wiara w prawdę. Uznawali za 
możliwe uzyskanie wiedzy pozwalającej w sposób wiążący wypowiadać się 
na jej temat. Niekoniecznie zdając sobie z tego sprawę, poszukiwali więc me-
tafi zycznego przedmiotu11 – fundamentu wiedzy prawdziwej, tak jak przed-
miotów poszukuje zainteresowany światem poniżej piętra X naukowiec. O ile 
jednak naukowiec może się odwołać w razie konieczności uzasadnienia swej 
teorii do demonstracji, o tyle fi lozof tego kryterium jest pozbawiony. Za jego 
prawdą przemawia wyłącznie wewnętrzna spójność skonstruowanej jengi.

Fichte za taki uniwersalny fundament wyjaśniający całą rzeczywistość 
uznał myślącą jaźń, „absolutne Ja”, stanowiące „metafi zyczną podstawę ca-
łego bytu” i będące w zasadzie czystym aktem – myśleniem12. Dopiero takie, 
znalezione na szczycie „wieży Oakeshotta” Coś (by odwołać się do Kanta) 
wytwarza materię, czyli świat, w którym możemy uprawiać naukę i dokony-
wać demonstracji, a więc żądać korespondencji. Podobnie myślał Friedrich 
Schelling, kiedy twierdził, że to „fi lozofi a przyrody konstruuje materię”13, 
a więc każdy, kto bada świat, instalując się na niższych piętrach „wieży 
Oakeshotta”, potrzebuje wcześniej prawdy uzyskanej przez cierpliwie budu-
jącego jej wyższe poziomy fi lozofa. Inaczej niż Fichtemu, nie dane było mu 
jednak w intelektualnym oglądzie14 z wysokości ujrzeć absolutnej jaźni. Od-

10 Tamże.
11 Nie przesądzam, jak należy rozumieć tutaj słowo „przedmiot” – czy, jak chciał Kant, 

chodzi o noumeny, czy może platońskie idee, czy też jeszcze coś innego. Ważne, że istnieje on 
poza podmiotem poznającym, ma więc charakter transcendentny (a wiedza o nich – trans-
cenentalny). Marek Siemek pokazuje przekonująco, że specyfi czną cechą niemieckiego pokan-
towskiego idealizmu była próba stopienia w jedno procesu poznania i jego przedmiotu. Była 
to więc nowa fi lozofi a „epistemologiczna”, w przeciwieństwie do wcześniejszej, respektującej 
różnicę podmiot–przedmiot, fi lozofi i „epistemicznej”; M.J. Siemek, Transcendentalizm jako 
stanowisko epistemologiczne [w:] Dziedzictwo Kanta, red. J. Garewicz, Warszawa 1976.

12 W. Stróżewski, Istnienie i sens…, s. 133–134.
13 Za: J. Such, Dialektyczne…, s. 75.
14 Termin wprowadzony przez Fichtego.
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rzucił więc „prawdę” Fichtego jako cząstkową i zastąpił ją własną – zabsoluty-
zował nie jaźń (co jego zdaniem prowadziło do błędnej marginalizacji przy-
rody), ale sam czysty rozum, uznając za jego wytwory tak jaźń, jak przyrodę; 
to, co subiektywne, i to, co obiektywne. Kolejny dialektyczny sukces, a jednak 
Hegel nie będzie czuł się przekonany „prawdą” Schellinga, choć przecież nie 
da się ukryć, że łączą go ze środowiskiem idealistów wyjątkowo mocne więzy. 

Filozofi czna licytacja między niemieckimi idealistami jest ciekawym 
przykładem tego, do czego prowadzi nadużycie związane z niewrażliwością 
na różnicę między prawdą i sensem oraz myśleniem korespondencyjnym 
i koherencyjnym. Gra w jengę zawsze opiera się na tej samej strategii budo-
wania, może także wykorzystywać ciągle te same klocki (przyjmować te same 
założenia), a jednak w każdym poszczególnym przypadku ostateczny efekt 
jest inny. Niedorzecznością jest określenie jednego zrealizowanego projektu 
wieży jedyną „prawdziwą jengą”. Podobnie z myśleniem, ostrożnie zapusz-
czającym się w obszar metafi zyki – może ono pozostawać wierne tej samej 
metodzie (tu: dialektyce), mogą przyświecać mu te same założenia i cele, ale 
w każdym poszczególnym przypadku ostateczna koncepcja – teoria – efekt 
stosowania metody są inne. Ta odmienność i różnorodność może być za-
letą, jeśli poszczególne teorie potraktujemy jako sensy, oświetlające w róż-
ny sposób to samo znaczenie, powiązane z konkretnym, interesującym nas 
zagadnieniem15. Jeśli jednak roszczą sobie pretensję do wyłączności, czyli 
chcą uchodzić za sens jedynie „znaczący”, wówczas muszą walczyć o ten sta-
tus, niszcząc zwłaszcza, skądinąd sobie najbliższe, propozycje alternatywne. 
Dobrze znana i wykorzystywana również w polityce mądrość głosząca, że 
najgorszym przeciwnikiem jest były zwolennik16, znajduje tu doskonałe po-
twierdzenie. Potwierdzenie zyskuje również obserwacja Kanta, iż poleganie 
na prawdziwości „aktów wewnętrznego natchnienia” wiedzie do próby apo-
dyktycznego narzucania ich światu. Właśnie dlatego idealistów niemieckich 
tak wiele łączy w myśleniu i jeszcze więcej dzieli w konkretnych poglądach, 
o które nie raz prowadzili zażarte boje17. 

Krytycy możliwych skrajności myślenia dialektycznego mają na określe-
nie podobnych stanowisk ten sam termin: dogmatyzm, który w praktyce nie-
wiele różni się od brania fantazji za rzeczywistość. Dialektyczna „prawda” 
najmniej zasługuje na miano prawdy, okazuje się bowiem najbardziej subiek-

15 Przypominam tu Frege’owskie rozumienie sensu, przedyskutowane we Wprowadzeniu.
16 Jej odpowiednik religijny: największym wrogiem wiary jest heretyk, nie poganin.
17 W pracy, której długi tytuł rozpoczyna się od słów: Różnica między systemami fi lozofi i 

Fichtego i Schellinga, jednym krótkim zdaniem Hegel odrzuca dziedzictwo wszystkich trzech 
swych prekursorów. Pisze, że potrzebna jest nowa (jego) fi lozofi a, która: „wynagrodziłaby 
przyrodę za szkody spowodowane w niej przez system Kanta i Fichtego oraz zbratałaby i uczy-
niłaby rozum zgodny z przyrodą – jednakże nie w takim systemie, w którym rozum musiałby 
być wyłącznie jej ślepym naśladowcą” [czytaj: nie w systemie Schellinga]; za: H. Pisarek, Prob-
lematyka systemowości w fi lozofi i Hegla, Wrocław 1994, s. 45.
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tywnym rodzajem wiedzy (co oznacza wyłącznie jej nieusuwalną zależność 
od kompetencji myślącego podmiotu18). Nie poszerza w ogóle obiektywnej 
i stanowiącej nasze wspólne dziedzictwo wiedzy o świecie (kantowskich fe-
nomenach), umożliwiającej naukowy postęp. Co gorsza, utrudnia rozwój 
równie obiektywnego poczucia moralnego, wypełniając formalne normy 
(analogiczne do oddziałującego na wszystkie ciała prawa grawitacji) rzeko-
mo uniwersalną treścią19. To tak, jakby gracz w jengę postawił sobie za punkt 
honoru zbudowanie najwyższej możliwej wieży, ale obawiając się (słusznie), 
że konstrukcja okaże się za mało stabilna, skleiłby jej elementy.

Dwie części niniejszego podrozdziału ukazują drogę Hegla od dialektyki 
do dogmatyzmu. Drogę, którą kroczył konsekwentnie i z której przebycia był 
dumny. Jak mówił w swym inauguracyjnym wykładzie po objęciu w 1818 ro-
ku katedry fi lozofi i20 na Uniwersytecie Berlińskim: „Skryta istota uniwersum 
nie posiada siły mogącej stawiać opór śmiałości poznania”21. „Śmiałość po-
znania”, w tym wypadku utożsamiona z dialektyką, a więc myśleniem sta-
wiającym na koherencję, istotnie potrafi  prowadzić daleko. Użycie dialek-
tycznego narzędzia jako metody dociekań powinno jednak pozostawać pod 
świadomą kontrolą. Inaczej odwróceniu ulega relacja między myślącym pod-
miotem a intelektualnym narzędziem. Można wówczas odnieść wrażenie, że 
to myślenie prowadzi myślącego, co z kolei ułatwia absolutyzację jego wytwo-
rów – dialektycznej teorii22. Hegel bez wątpienia dowartościowuje dialektykę, 
ale niestety rezultaty tego dowartościowania okrywają złą sławą umiejętność 
dialektycznego myślenia23. Myślenia, bez którego całkiem dosłownie traci 
sens uprawianie humanistyki.

18 W obszarze sensu ma to same zalety: zmusza do poznawczej otwartości, skłania do 
dokonywania wyborów zgodnych z własnymi przekonaniami, by potwierdzić ich znaczenie 
praktyczne, itp.

19 Nie należy mylić dogmatyzmu z Kantowskim „rygoryzmem”. Pierwszy dotyczy treści 
poglądów, drugi formalnych reguł.

20 Wakującej po śmierci Fichtego.
21 Za: O. Höff e, Immanuel Kant…, s. 290.
22 Dla Hegla „metoda nie jest bowiem niczym innym niż strukturą całości ujętą w jej czy-

stej istotności”, a więc nie można jej odrywać od prawdy, czyli także mającej ją wyrazić teorii; 
por. G.W.F. Hegel, Fenomenologia ducha, s. 40.

23 Ciekawą, i odtwarzającą meandry dialektycznych odniesień pracą (choć mimo wszyst-
ko skoncentrowaną bardziej na „myśli”, nie „myśleniu” dialektycznym), porównującą myślenie 
Hegla i tzw. negatywną dialektykę Th eodora Adorna, jest książka: A. Wawrzynowicz, Hegel 
i Adorno – opozycja dwóch koncepcji myślenia dialektycznego, Poznań 2001.
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2. Od dialektyki…

[…] lepsza pończocha zacerowana, niż rozdarta, co innego samowiedza24.

System Hegla, jak zauważa Władysław Stróżewski, jest jedną wielką konteks-
tową defi nicją dialektyki25. Od strony metody za najlepszą wykładnię tej dia-
lektyki uznać należy – i czyni tak zdecydowana większość interpretatorów 
myśli tego fi lozofa – pierwsze z jego wielkich dzieł, Fenomenologię ducha, 
a także Naukę logiki. Podążam tym tropem, ale już na początku chcę zwró-
cić uwagę czytelnika na istotny fakt związany z drugą z wymienionych prac. 
Pod koniec życia Hegel zamierzał wznowić oryginalną wersję Fenomenologii 
ducha, ale co do Logiki, to planował istotne przeróbki jej treści. Udało mu 
się przepracować jedynie jej pierwszą część i napisać nową przedmowę do 
całości dzieła. Ten krótki tekst, ukończony kilka dni przed śmiercią26, jest 
wyjątkowo wymowny. Dzieli ten artykuł od poprzednich prac ćwierć wieku,  
co daje dwadzieścia pięć lat na przemyślenie własnego stanowiska. W takim 
kontekście nie może być przypadkiem zarówno to, że Hegel wydawał się za-
dowolony z własnej Fenomenologii – zawierającej wykład jego światopoglądu 
(dialektycznej teorii fi lozofi cznej)27; jak i to, że nie zadowalał go do końca 
opis metody, dzięki której ten światopogląd konstruował. Na ten rozdźwięk 
warto zwrócić uwagę. Z jednej strony Hegel jest przekonany, że udało mu się 
uzyskać dostęp do trwałej prawdy, z drugiej strony jednak, badając uważ-
nie i systematycznie proces poznawania – metodę – czuje pewien niedosyt. 
A przecież warunkiem „prawdziwości” prawdy powinna być w tym wypadku 
pewność metody. 

Rozpocznę od spojrzenia na myśl Hegla jak na wznoszoną w umyśle po-
znawczą wieżę, co pozwoli uchwycić specyfi kę samego Heglowskiego my-
ślenia (także myślenia politycznego) o z góry zapowiedzianym charakterze 
dialektycznym.

Porównując projekty wieży autorstwa Kanta i Hegla, zauważymy w nich 
interesujące i nieprzypadkowe odwrócenie proporcji. Według pierwszego 
z fi lozofów najsolidniejszą częścią budowli, którą możemy wznosić wszyscy 
wspólnymi siłami, są poziomy poniżej piętra X, gdzie wolno używać pojęcia 

24 Słowa Hegla cytowane przez Martina Heideggera; patrz: tenże, Co zowie się myśleniem?, 
tłum. J. Mizera, Warszawa–Wrocław 2000, s. 44.

25 W. Stróżewski, Istnienie i sens…, s. 135.
26 M. Pańków, Przedmowa do drugiego wydania polskiego [w:] G.W.F. Hegel, Nauka logiki, 

t. I, Warszawa 2011, s. XXIII.
27 Jest to tym bardziej ciekawe, że Fenomenologia ducha – ta uważana przez wielu za naj-

ważniejsze dzieło Hegla książka – miała być tylko fragmentem większego „Systemu nauk” 
(nigdy nienapisanego w takim kształcie). Niektórzy, jak Th eodor Haering, widzieli w nim je-
dynie zlepek przypadkowych refl eksji; por. M. Żelazny, Heglowska fi lozofi a ducha, Warszawa 
2000, s. 90.
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prawdy, pamiętając jednak o tym, że odnosi się ono do czasowo-przestrzen-
nych zjawisk, a nie rzeczy „samych w sobie”. Już tutaj Hegel nie czuje się prze-
konany, i to z dwóch powodów. Po pierwsze, nawet jeśli uznać za zasadne 
oznaczenie krytycznego piętra X, powyżej którego doświadczenie nie sięga, 
to skąd pomysł, że przekraczając tę magiczną granicę, automatycznie zmienić 
musimy swe poznawcze nastawienie? Dlaczego umiejętności dialektyczne 
muszą koniecznie ograniczyć się do ostrożnego rozprawiania o „sensie” czy 
„postulatach”, zamiast dalej szukać pewności i prawdy? Nawet w nauce wnio-
skowanie i uogólnianie obserwacji jest uważane za wiedzę (a więc nie odma-
wia się takim rezultatom prawdziwości). Po drugie, jeśli, jak sugeruje Kant, 
lepiej zostawić terminy takie jak „prawda” i „wiedza” w świecie empirycznym, 
to de facto nasza troska o tak zwaną korespondencję jest powierzchownym 
wiązaniem myśli z przedmiotami, które przedmiotami nie są. Ich istnienie 
(a więc także istota) nie należy do nich samych, lecz jest wyłącznie zakładaną 
i przyjmowaną na wiarę hipotezą powinnościową. Mówiąc krótko, mówimy 
że świat jest taki a taki (wiedza), ponieważ taki właśnie być powinien, je-
śli słuszne są metafi zyczne ustalenia Kanta, w które rozum nie powinien się 
z kolei zbytnio zagłębiać. Jednakże:

[…] to, co tylko być powinno, a nie istnieje, nie zawiera w sobie żadnej prawdy. 
Tego się mocno trzyma, i trzyma słusznie instynkt rozumu, nie dający się zwieść 
przez twory myślowe, które tylko być powinny, i jako to, co być powinno, mają 
mieć w sobie prawdę, mimo że w żadnym doświadczeniu odnaleźć ich nie można 
[…] Rozum bowiem jest właśnie pewnością posiadania realności, to zaś, co nie 
jest dla świadomości czymś, co posiada własną istotę […], tzn. to, co się nie prze-
jawia […], jest dla świadomości niczym28.

Paradoksalnie, ale tylko na etapie budowy, Heglowska wersja „wieży 
Oakeshotta” wydaje się kwestionować solidność i stabilność nie tylko możli-
wych rozważań metafi zycznych, ale także tego, co znajduje się poniżej Kan-
towskiego piętra X. Skoro fenomeny nie zasługują na określenie ich mianem 
prawdy, to zostają utrzymane w mocy sceptyczne argumenty Hume’a prze-
ciwko ludzkim pretensjom do wiedzy. Hegel nie boi się takich wniosków. 
Przeciwnie, sam przyznaje, że pierwotnie idealizm przypomina sceptycyzm, 
choć w odróżnieniu od niego ma charakter pozytywny, nie negatywny29. Ma 
to oznaczać, że o ile sceptycy wykorzystują sprzeczność między świadomoś-
cią podmiotu a danymi empirycznymi, by zburzyć pewność rozumu co do 
jedności obydwu, o tyle Heglowska dialektyka traktuje tę sprzeczność jako 
pierwszy impuls uruchamiający myślenie. Inaczej niż Kant, dla którego dia-
lektyka nadbudowywana nad doświadczeniem stopniowo pozbywa się treści 
przedmiotowej i ostatecznie dochodzi do pustki prawa moralnego, Hegel od 

28 G.W.F. Hegel, Fenomenologia ducha, t. I, tłum. A. Landman, Warszawa 1963, s. 290–291.
29 G.W.F. Hegel, Fenomenologia ducha, s. 168.
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podobnej pustki rozpoczyna i umieszcza ją u samych podstaw wiedzy. Gdyby 
przyjąć perspektywę Kanta, twierdzi fi lozof, rozum musiałby pozostać wy-
łącznie „niespokojnym szukaniem”, które przekonuje samo siebie o „niemoż-
liwości znalezienia”:

Rzeczywisty rozum nie jest jednak tak niekonsekwentny. Lecz będąc dopiero 
tylko pewnością tego, iż jest wszelką realnością, jest w tym pojęciu świadomy tego, 
że jako pewność, jako Ja, nie jest jeszcze naprawdę realnością i jest popychany 
do tego, by swą pewność podnieść do [rangi] prawdy i wypełnić [treścią] puste 
„moje”30.

Od tego momentu rozpoczyna się mozolna wspinaczka rozumu, któ-
ra ma zaprowadzić Hegla na szczyt „wieży Oakeshotta”. Dialektyka, a więc 
także zgoda na prymat myślenia koherencyjnego, determinuje od początku 
konstrukcję kolejnych poziomów składających się na całość Heglowskiej 
koncepcji. Z racji pierwotnej pustki, wytropionej w samym fundamencie po-
znania, „duszą dialektyki staje się negacja”, a „negatywność” jest postrzegana 
jako „najbardziej intymna struktura bytu”31. 

Zanim przedstawię bliżej specyfi kę samego myślenia dialektycznego, 
które zaowocowało tutaj rozległym i całościowym systemem fi lozofi cznym, 
warto dokonać najpierw prezentacji dających się wyróżnić poziomów budo-
wanej przez Hegla wieży poznania. Takie poziomy są trzy. Pierwszy odpowia-
da tej części wieży, która z racji powiązań ze światem empirycznym zachęca 
do wyglądania przez okna i gromadzenia wiedzy o postrzeganych zmysłowo 
przedmiotach („rozum obserwujący”32). Możliwość doświadczania świata na 
zewnątrz jest jednak według Hegla kłopotliwa dla rozumu, ponieważ daje 
mu wyraźnie odczuć różnicę między świadomością i tym, co na zewnątrz 
niej. Takie rozdzielenie podmiotu i przedmiotu jest bolesne. Nawet najbar-
dziej wnikliwe badanie świata na zewnątrz – przyrody po prostu – nie potrafi  
złagodzić dotkliwego poczucia wyobcowania rozumu, który do niej nie nale-
ży. Dlatego Hegel nie interesuje się chwilowo światem i bez żalu kontynuuje 
wędrówkę, każąc rozumowi skierować uwagę na doznania związane z jego 
własnym wysiłkiem, czyli wkroczyć o poziom wyżej. 

Według niego budowanie „wieży Oakeshotta” jest na każdym poziomie 
poznawaniem motywowanym chęcią znalezienia (a nie tylko poszukiwa-
nia) prawdy. Zgodziłby się Hegel, że warto oznaczyć piętro X i nazwać to, 
co powyżej, metafi zyką33. Rozum w tym obszarze nie może bowiem znikąd 

30 Tamże, s. 169.
31 W. Stróżewski, Istnienie i sens…, s. 135.
32 G.W.F. Hegel, Fenomenologia ducha, s. 169 i nn.
33 Spór o to, jaki był stosunek Hegla do metafi zyki (krytykowanej przez niego niejedno-

krotnie) i czy on sam do metafi zyków należał, trwa długo i nie staje się przez to mniej jałowy. 
Z nakreślonej przeze mnie perspektywy jest oczywiste, że „metafi zyka” jako refl eksja nad tym, 
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pozyskać dodatkowego materiału „fi zycznego” (faktów), które pozwoliłyby 
przenieść Kantowskie rozumienie prawdy (korespondencji myśli i zjawiska) 
choćby o jedno piętro wyżej. Od czego jednak koherencja? Hegel wie do-
skonale, że dialektyk nie potrzebuje korespondencji tam, gdzie może użyć 
zupełnie innej strategii, unieważniającej de facto zastrzeżenia Kanta. Wystar-
czy, że będzie – jak to czynią grający w jengę – ostrożnie przekładał wyżej 
klocki (wiedzę) z dolnych pięter. Materiał to przetestowany, a więc pewny. 
Trzeba jedynie wyjaśnić reguły, według których rzeczone przekładanie musi 
przebiegać, by zachować spójność budowli. Wiadomo przecież, że w miarę 
wznoszenia się coraz wyżej kolejne piętra przypominają nie zwartą bryłę, ale 
dziurawe coraz bardziej rusztowanie. A jednak – i dlatego argumentów Hegla 
nie da się po prostu zlekceważyć – to jemu, nie Kantowi, udało się tak zapro-
jektować całość, że wieża ani drgnie. Może i sprzeczności są nieuchronne, ale 
można sobie z nimi poradzić, przekonuje autor Fenomenologii ducha, nie tyl-
ko w kwestiach, o których rozstrzyga doświadczenie, ale także w dziedzinie 
idei. Tam gdzie dla Kanta chwiejność racjonalnej argumentacji nakazywała 
praktyczne milczenie i wiarę, dla Hegla ciągle jeszcze możemy poznawać bez 
straty dla pewności sądu.

Uzyskanie przez podmiot świadomości (w czasie wspinaczki poniżej pię-
tra X) oraz samowiedzy (po jego przekroczeniu) nie satysfakcjonuje Heg-
la w pełni. Z chwilą gdy Kant zaczyna wątpić w sensowność kontynuowa-
nia myślenia i przygotowuje rozum do powrotu, Hegel zdwaja wysiłki, by 
wznieść wieżę jeszcze wyższą:

Dla człowieka, który zachował jeszcze spontaniczność, prawda pozostanie 
zawsze wielkim słowem, na którego dźwięk serce żywiej bije. Co się zaś tyczy 
twierdzenia, jakoby nie można było poznać prawdy, to […] prawdy nie poznaje 
się w bezpośrednim postrzeganiu, oglądzie – ani w oglądzie zewnętrznie zmysło-
wym, ani w oglądzie intelektualnym (każdy bowiem ogląd ma jako ogląd charak-
ter zmysłowy) – lecz tylko przez trud myślenia34.

Skoncentrowanego na „trudzie myślenia” Hegla nie martwi coraz wyraź-
niejszy brak materiału budowlanego i konieczność nieustannych w zasadzie 
powtórzeń, przybierających nierzadko postać paralogizmów. Ma bowiem 
pewność, że konsekwentne myślenie, choć pozornie zwiększa chwiejność 
koncepcji, zbliża ostatecznie rozum do prawdy, a osiągnięcie tejże pozwoli 
wypełnić powstałe w jendze dziury (pustkę, negatywność rozumu) pozytyw-
ną przedmiotową treścią. Treść ta nie ma nic wspólnego z materialnością, 
ale jest równie solidna jak wlewany w odpowiednie formy beton. Takie for-
my w rozwoju świadomości tworzy rozum konstruujący wieżę, natomiast 

co niedemonstrowalne a ludzkie, jest po prostu istotą i podstawą humanistyki. Zgadzam się 
jednak z jej krytykami, których oburza nadużywanie w tej dziedzinie pojęcia prawdy.

34 G.W.F. Hegel, Wykłady z historii fi lozofi i, t. I, s. 41.
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wypełnia je stopniowo treścią znaleziony przez Hegla byt – duch, absolut, 
Bóg. W ten sposób wierzchołek wieży (jej trzeci, nieznany przez Kanta, 
poziom) to nagłe zjednoczenie i pełna tożsamość rozumu i rzeczywistości 
(bytu). Myśląc dialektycznie, Hegel dochodzi do wniosku, że myślący umysł 
jest światem. 

Była to, jak zauważa Karl Popper, istotna modyfi kacja stanowiska Kan-
ta, dostrzegającego wprawdzie zbieżność świata i umysłu, ale tylko w tym 
zakresie, w jakim „umysł nadaje formę światu”35 (ma na myśli więc świat 
fenomenów). Nie chodzi tu bynajmniej o stwierdzenie, że umysł jednostki 
(Hegla) po prostu stwarza świat – byłoby to dryfowanie w stronę solipsyzmu. 
W trakcie wspinaczki na wieżę rozum pozbywa się swej jednostkowości, po-
nieważ wznosi się ponad potrzebne do jej skonstruowania kryteria. Takim 
narzucającym się kryterium, rozpoznanym potem jako złudne, jest już na 
samym początku opozycja przedmiot–podmiot, wyznaczająca granice każdej 
indywidualnej jaźni. 

Na szczycie wieży rozum Hegla i rozum jako czyste pojęcie (duch) są nie 
do odróżnienia. Duch jest tutaj pełną pozytywnością, ponieważ nie istnie-
je żadna różnica, która umożliwiałaby oddzielenie od niego czegokolwiek. 
„Prawda jest całością” pisze krótko Hegel w Przedmowie do Fenomenologii 
ducha36, dodając w kolejnym akapicie, iż:

[…] jest niedocenianiem rozumu, jeżeli refl eksję wyłącza się z tego, co prawdziwe, 
i nie ujmuje się jej jako pozytywnego momentu tego, co absolutne37.

Droga do prawdy okazuje się długa i zajmuje połowę objętości Fenomeno-
logii ducha, ostatecznie jednak Hegel dociera wreszcie do tego, co prawdziwe, 
i stwierdza: 

[…] istotą, która istnieje sama w sobie i dla siebie i zarazem jest dla siebie rzeczy-
wista jako świadomość i wyobraża sobie siebie, jest duch38.

Pomijając, jako nazbyt fi lozofi czną w formie i treści, próbę dogłębnej ana-
lizy heglowskiego ducha39, zadowalam się tutaj przywołaniem najbardziej 
podstawowych ustaleń autora w tym zakresie. To, co prawdziwe, objawia się 
rozumowi po zupełnym zniesieniu materiału zmysłowego; jest więc po prostu 

35 K. Popper, What is Dialectic? [w:] tenże, Conjectures and Refutations, London 1963, 
s. 415.

36 W.G.F. Hegel, Fenomenologia ducha, s. 23. 
37 Tamże, s. 24.
38 Tamże, s. 285.
39 W jego abstrakcyjnej, pojęciowej postaci – odsyłam tu czytelnika do przywoływanej 

już pracy Mirosława Żelaznego, Heglowska fi lozofi a ducha. W następnym podrozdziale będzie 
natomiast mowa o „rzeczywistości” politycznej, która jest jednym z wytworów i tym samym 
częścią ducha.
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pojęciem. Hegel tłumaczy40, że „zniesienie” jest czymś innym niż proste „od-
sunięcie na bok”, które nie odbiera zjawiskom niczego z ich „realności”. Choć 
autor Fenomenologii nawet nie wspomina tutaj o Kancie, to jednak jest jasne, 
że sama różnica jest różnicą między dwoma sposobami używania dialektycz-
nych narzędzi myślenia. To Kant w oczach Hegla „odsuwa na bok” zjawiska 
(fenomeny), przez co metafi zyczna przygoda rozumu staje się wyłącznie krót-
ką wycieczką, zakończoną koniecznością powrotu do rzeczywistości i akcep-
tacji realności tego, co po prostu doświadczane. Heglowskie „zniesienie” jest 
swego rodzaju abstrahowaniem czy destylacją zjawisk, która sprawia, że ich 
rozcieńczona początkowo realność ulega kondensacji, stając się coraz bar-
dziej realną, bo coraz bardziej istotową, treścią świata41. Ostatecznie duch 
jako pojęcie zawiera w sobie całą rzeczywistość i jest tym, co realne – bytem 
i pozytywnością. Ponownie potwierdza się tożsamość świata i rozumu. Duch 
jako „czyste pojęcie” jest tym, co w „przedmiotach najbardziej wewnętrz-
ne”: „prostym tętnem życia” ich samych, a także „podmiotowego myślenia 
o nich”42.

Spotkanie Hegla z duchem jest brzemienne w skutki dla procesu myśle-
nia. Okazuje się, że dialektycznie myślący fi lozof, stawiający mozolnie „wieżę 
Oakeshotta”, miał od początku ważnego towarzysza, a nawet wspólnika. Tym 
właśnie okazuje się duch. To, co od strony myślącego podmiotu jest proce-
sem budowy rusztowania (jengi) pozwalającego rozumowi dotrzeć do praw-
dy (treści absolutnego pojęcia), od strony ducha jest również procesem – tyle 
że procesem dążenia tej właśnie absolutnej treści do pełnego zrozumienia 
siebie. Choć ani rozum, ani duch (rzeczywistość) nie uświadamiają sobie tego 
od razu; jednak to, co obydwie strony postrzegają jako pracę równoległą, 
pozostaje od początku w jednym wielkim dialektycznym związku. Sprawa 
wygląda tak, jakby na budowie pracowały dwie ekipy. Pierwsza zjawia się 
w nocy i przygotowuje zręby konstrukcji danego piętra na podstawie znajo-
mości sztuki inżynierskiej. Druga natomiast przychodzi w dzień i wypełnia 
konstrukcję cegłami, dzięki czemu budowla nabiera konkretnych kształtów. 
Załóżmy (co nie do pomyślenia na zwykłej budowie), że obydwie ekipy nie 
wiedzą o swoim istnieniu. Pracownicy „nocni” z pewnością czują się zdzi-
wieni, zastając na placu budowy solidne mury, ale i zadowoleni, bo mogą 
od razu przejść do tych samych działań, które podejmowali wcześniejszej 
w nocy. Wznoszą więc chętnie konstrukcję nowego piętra. Podobnie zdzi-
wieni i zadowoleni są pracownicy „dzienni”. W miarę postępu prac członko-
wie obydwu ekip uświadamiają sobie stopniowo, że oprócz każdej z nich na 

40 G.W.F. Hegel, Nauka logiki, t. I, s. 124 i nn. Hegel używa niemieckiego terminu Aufh e-
ben, wskazując, że oznacza on zarówno „zachowanie”, jak i „doprowadzenie do zaniku”.

41 W drugiej przedmowie do Nauki logiki (t. I, s. 18) pisze Hegel: „jeśli chcemy mówić 
o rzeczach, to ich naturę czy istotę nazywamy ich pojęciem, a pojęcie istnieje tylko dla myślenia”.

42 Tamże, s. 20.
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budowie działać musi jakiś „cień”, zainteresowany tym samym co oni celem: 
oddaniem budowli do użytkowania. Są tego pewni, a jednak nie potrafi liby 
wyjaśnić dokładnie, jak wygląda praca drugiej ekipy. Chyba że obydwie ekipy 
zostaną zaproszone na wielkie otwarcie, gdzie razem przedstawią „prawdzi-
wy” przebieg budowy.

Przy budowie „wieży Oakeshotta” Hegel pracuje z ekipą rozumu i wiele 
wskazuje na to, że jest ona ekipą nocną43. System logiki (a ta jest dla fi lozofa 
dialektyką) „to królestwo cieni”, czyli „świat prostych istotności uwolniony 
od wszelkiej zmysłowej konkretności”44. Stąd tyle w myśleniu negatywności, 
i to negatywności nieuchronnie w nie wpisanej, zwłaszcza na początku, kie-
dy rozum fi lozofa i duch nie wiedzą o sobie nawzajem, a na intelektualnym 
placu budowy wieje pustką. „Nie ma jeszcze nic, a ma być coś”45, próbuje 
wyrazić tę konstatację Hegel. Początek fi lozofi i jest początkiem ducha, więc 
pierwotnie fi lozofi a jest właściwie „pustym słowem”46. Chce poznać byt, ale 
myśli o nim przez odniesienie do nie-bytu, konstruując pierwszą dialektycz-
ną sprzeczność. Na szczęście rozum dysponuje narzędziami pozwalającymi 
sprzeczność tę przemyśleć – w rezultacie stawia rusztowanie, po którym bę-
dzie mógł wspiąć się wyżej. Narzędzia te to słynne dialektyczne prawa: jed-
ności przeciwieństw, przechodzenia ilości w jakość (i odwrotnie) oraz negacji 
negacji47. Nie musiał ich zresztą Hegel wymyślać – skorzystał tu z podpowie-
dzi formułowanych od czasów starożytnych, a obecnych w dziełach Platona, 
fi lozofów jońskich czy Proklosa48. Dialektyczna droga do prawdy różni się 
od tradycyjnego rozumienia poznawania i postępu wiedzy. Podkreśla fi lozof:

[…] metoda polegająca na wysuwaniu jakiegoś twierdzenia, przytaczaniu racji na 
jego poparcie, a także obalaniu za pomocą racji twierdzenia przeciwnego, nie jest 
formą w której występować może prawda49.

43 Słabością tej metafory jest zbyt duży odstęp czasowy między nocą i dniem, sugerujący 
naprzemienność pracy rozumu i bytu. Wprawdzie i u Hegla występuje swoiste „przesunię-
cie czasowe” między jedną i drugą stroną wielkiego procesu dialektycznego, ale wynika ono 
głównie z problemów językowych. Nie tak łatwo wyrazić dialektyczną współpracę w języku 
preferującym opozycje. W istocie praca rozumu i bytu toczy się równolegle, jakby obydwie 
siły były swymi negatywnymi cieniami, których energia łączy się na krótką chwilę w węzłach 
kolejnych syntez.

44 G.W.F. Hegel, Nauka logiki, t. I, s. 45.
45 Tamże, s. 75.
46 Tamże, s. 74.
47 W takiej postaci – jako trzy prawa dialektycznego rozwoju – przedstawił je dopiero 

Fryderyk Engels (patrz następny rozdział).
48 R. McKeon, Dialectic and Political…, s. 17. Proklos (Proklus), zwany Diadochem, był 

jednym z najbardziej płodnych i wpływowych myślicieli neoplatońskich. Kierował Akademią 
do 485 roku, a wiele jego idei przeniknęło do rodzącej się fi lozofi i chrześcijańskiej, między 
innymi za pośrednictwem Pseudo-Dionizego Areopagity. 

49 G.W.F. Hegel, Fenomenologia ducha, s. 41.
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Pobrzmiewa w tej uwadze (rozwijanej w dalszej, pominiętej tu, części 
wypowiedzi) krytyka drogiego nam dzisiaj, pozytywistycznego rozumienia 
nauki, które koncentruje się głównie na mierzalnych cechach rzeczywistości, 
uznając za „prawdziwsze” to, czego zwyczajnie jest w świecie więcej. Poza 
wszystkim innym takie myślenie musi odnosić się do treści badanych zja-
wisk, by zliczyć poszczególne egzemplarze rzeczy, a tym samym preferuje 
myślenie korespondencyjne. Według Hegla jednak korespondencja pozba-
wiona oparcia w prawdzie (a ta jest prawdą ducha, do której dotrzeć można 
tylko dialektycznie) jest wiedzą nierozumiejącą znaczenia samej siebie. Dia-
lektyk podejmuje się więc zadania, które jest także warunkiem powodzenia 
pracy naukowców zajmujących się przyrodą, czyli światem materialnym50. 
Wszyscy powinni trzymać za niego kciuki i czekać na objawienie prawdy. 
W tym sensie dialektyka Heglowska jest metafi zyką – fi lozofi ą pierwszą w ro-
zumieniu Arystotelesa.

Wracając do rozumu i jego działalności budowlanej: prawa dialektyczne 
nie potrzebują treści, ponieważ mają charakter czysto formalnych odniesień, 
które mogą pracować na dowolnym materiale. Najczęściej ujmuje się He-
glowski proces dialektyczny (oparty na wymienionych wyżej prawach) jako 
triadę: teza – antyteza (nie-teza) – synteza51. Teza to pozytywność danego 
bytu, dzięki której zdaje się on obecnością; rzeczą52 posiadającą określoną 
wewnętrzną tożsamość. Pozorna pewność tego faktu znika jednak z chwilą, 
gdy rozum pomyśli antytezę. A pomyśleć musi, ponieważ dopóki nie spotka 
ducha, skazany jest na poznawanie przez negatywność i pustkę, co oznacza, 
że szukając pozytywności (bytu), myśli z konieczności nie-byt. Myśląc, potę-
guje z kolei przeciwieństwo (czy raczej wrażenie przeciwieństwa) między tezą 
a antytezą, uświadamiając sobie równocześnie, że nie tylko ta ostatnia jest 
negacją tezy, ale również teza jest w zasadzie negacją antytezy53. To skłania 

50 Tutaj pojawia się kolejny wielki i nierozstrzygalny spór o Hegla, dotyczący jego sto-
sunku do empirycznego przyrodoznawstwa. Spór ten musi być jałowy zawsze, gdy przestaje 
być dialektyczny: Hegel bowiem na pytanie, czy empiryczne przyrodoznawstwo jest godne 
pochwały czy krytyki, odpowiadał znacząco: i tak, i nie.

51 Choć w ten sposób częściej od Hegla opisywał proces dialektyczny Fichte; J. Disse, Meta-
fi zyka od Platona do Hegla, tłum. A. Węgrzecki, L. Kusak, Kraków 2005, s. 253.

52 Hegel odróżnia rzecz – Ding – która jest potocznym, zdroworozsądkowym i postrze-
ganym zmysłowo przedmiotem (tożsamym z Kantowskim fenomenem), od rzeczy jako Sache, 
czyli rzeczy prawdziwej, powiązanej z duchem. Tu mowa o Ding.

53 Pomijam wszelkie kontrowersje związane z takim rozumieniem twierdzeń i pojęć. Nie 
jest moim celem dyskusja nad tym, czy i na ile Hegel ma rację, tłumacząc istotę danej rzeczy 
przez odniesienie do jej negacji (różnicy). Taki zabieg pełni w jego systemie określoną funkcję 
(wyjaśnioną bliżej w kolejnym podrozdziale), a jest możliwy dzięki specyfi ce logiki dialektycz-
nej pracującej na sprzecznościach, czyli przeciwieństwach stanowiących jedność (i tym samym 
niepodlegających podstawowej w logice formalnej zasadzie niesprzeczności). Nie ukrywam, 
że niejednokrotnie jest to logika denerwująca, owocująca (znów odsyłam do kolejnego pod-
rozdziału) atrakcyjnymi, ale jałowymi tautologiami. Jest coś interesującego w potraktowaniu 
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rozum do jakże spójnego wniosku, że antyteza musi być w istocie czymś 
należącym do tezy, a więc wszystko, co pozostaje, to zrozumienie rodzaju 
tej przynależności. Kiedy się to uda, wcześniejsze przeciwieństwa przestają 
być przeciwieństwami – rozum poznaje nową jakość: syntezę… i myśli dalej, 
ponieważ próbując poznać istotę syntezy (odtąd nowej tezy), znów myśli jej 
przeciwieństwo…, a potem wraca do syntezy jako do przeciwieństwa przeci-
wieństwa, by po kolejnym okresie systematycznej pracy wznieść się w rozu-
mieniu o poziom wyżej. „Wieża Oakeshotta” rośnie. 

Chcąc zilustrować ciężką dialektyczną pracę, przytoczę sprawozdanie 
Hegla z jednej z „nocnych zmian” rozumu, kiedy znajduje się on już dosyć 
wysoko i zamierza dobudować piętro wieży poznania tam, gdzie Kant pod-
powiadał położenie dachu, by uchronić myślenie dialektyczne przed bu-
dowlaną katastrofą. Zanim dach został położony, Kant pozwolił myślącemu 
podmiotowi spojrzeć wyżej i utwierdzić się rozumowej wierze, która później 
podpowiadać będzie jednostce, jak działać. Pewność prawa moralnego jest 
pewnością tego, co być „powinno” (tak jak „jest” dotyczy prawdy świata fe-
nomenów). Jak nieco sarkastycznie podsumował ideę Kanta Schiller, zakłada 
on ważność maksymy: „powinieneś, to znaczy możesz”. Z tego miejsca Hegel 
rozpoczyna polemikę z Kantem. Przedstawiam ją z dokonaniem koniecznych 
skrótów i wyjaśnień54:

Ale równie prawdziwe jest także twierdzenie odwrotne: „nie możesz właśnie 
dlatego, że powinieneś”. W powinności zawarte jest bowiem w równej mierze 
ograniczenie jako ograniczenie55.

W powinności mamy więc do czynienia zarówno z możnością, jak i ogra-
niczeniem, a ich wzajemny stosunek jest sprzecznością, czyli, zdaniem Hegla, 
niemożliwością. I dalej:

Powinność jest tym, co w swoim dalszym rozwoju przedstawia się od strony 
wspomnianej niemożliwości jako proces ciągnący się w nieskończoność56.

Myśląc o powinności jako możliwości, koniecznie myślimy o niej także 
jak o niemożliwości, pogłębiając sprzeczność między obydwiema stronami 
relacji (przeciwieństwami dialektycznymi – sprzecznymi, ale co do treści za-
leżącymi od siebie wzajemnie). Zgadza się tu Hegel z Kantem, że istotnie pro-
ces ten może ciągnąć się w nieskończoność, nie prowadząc do żadnej wiedzy. 
Odrzuca jednak Kantowskie rozwiązanie problemu, polegające na brutalnym 

dnia jako negacji nocy, a nocy jako negacji dnia, ale co mówi nam to o tych zjawiskach, to już 
inna sprawa. Błyskotliwą i zasadną krytykę Hegla w tym zakresie przedstawia cytowany już 
Marek Rosiak, a także Karl Popper w artykule What is Dialectic?, s. 312–335.

54 Odnośny fragment: G.W.F. Hegel, Nauka logiki, t. I, s. 164–170.
55  Tamże, s. 165.
56  Tamże.
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przerwaniu aktywności poznawczej rozumu i wyznaczeniu mu granic, poza 
które myślenie nie może wyjść:

W twierdzeniu tym zawiera się nieświadomość faktu, że jeśli coś zostało okre-
ślone jako ograniczenie, to już tym samym się je przekroczyło. Określoność bo-
wiem, granica jest jako ograniczenie określona tylko w przeciwieństwie do swego 
„innego” w ogóle, w przeciwieństwie do tego, co jest jej nieograniczonością57.

Pojawia się kolejna para przeciwieństw, po możności i niemożliwości 
– granica i nieograniczoność. Jeśli jednak próbujemy uchwycić powinność, 
to zatrzymanie się na poziomie tej ostatniej sprzeczności jest podwójną po-
rażką. Po pierwsze, skoro myślenie nie dociera do prawdy, to nie realizuje 
swojego celu, który to cel motywował cały wysiłek wkładany w budowę dia-
lektycznej wieży. Po drugie, nie dotarłszy do prawdy, „odnosi się w sposób 
równie nieprawdziwy i do rzeczywistości”58. 

Zdaniem Hegla przekraczanie każdej ustalonej (w przypadku człowieka 
myślanej) granicy jest nieuniknione:

Jeśli jakaś egzystencja zawiera w sobie pojęcie nie tylko jako abstrakcyjny byt 
sam w sobie, lecz jako istniejąca dla siebie totalność, jako popęd, życie, czucie, 
wyobrażenie, itd., to egzystencja ta dokonuje sama ze siebie tego wyjścia poza 
swoje ograniczenie, aby być poza nim. Roślina wychodzi poza swoje ograniczenie, 
polegające na tym, by być zarodkiem, i także poza to, by być kwiatem. […] A ro-
zum, myślenie miałoby nie móc wyjść poza ograniczenie? Rozum, który jest tym, 
co ogólne, który jest dla siebie wyjściem poza szczegółowość jako taką, tzn. poza 
wszelką szczegółowość, który jest wychodzeniem poza [wszelkie] ograniczenie!59

Wiadomo więc, że rozum poza granicę powinności może (i powinien) 
wykroczyć. A jeśli wykroczy, to to, co określa Kant mianem prawa (moral-
nego), będzie wymagało od rozumu nowego namysłu. I nie będzie to namysł 
nad powinnością, bo otworzy mu drogę „zniesienie” powinności i wpisanych 
w nią sprzeczności:

Jeśli idzie o rozumowość i prawo, to rzeczywistość nie przedstawia się aż tak 
źle, by były one tylko powinnością […] podobnie zresztą jak powinność w sobie 
samej nie jest czymś, co trwa wiecznie i – co oznaczałoby tu to samo – skończo-
ność nie jest czymś absolutnym60.

Jeszcze tylko podsumowanie, i będzie mógł Hegel przejść poziom wyżej, 
by z podobną dialektyczną troską zająć się rozważeniami na temat nieskoń-
czoności:

57 Tamże.
58 Tamże, s. 166.
59 Tamże.
60 Tamże, s. 168.
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Powinność dla siebie zawiera w sobie ograniczenie, a ograniczenie – powin-
ność. Ich wzajemnym odnoszeniem się do siebie jest samo to, co skończone, które 
zawiera i jedno, i drugie w swoim bycie w sobie61. Te dwa momenty jego określe-
nia są sobie jakościowo przeciwstawne. Ograniczenie określone jest jako negatyw-
ność powinności, a powinność jako negatywność ograniczenia. To, co skończone, 
jest w ten sposób sprzecznością w sobie. Znosi samo siebie, przemija. Ale ten jego 
rezultat, negatywność w ogóle, jest α) jego przeznaczeniem. Jest bowiem negacją 
negacji. Dlatego też to, co skończone, nie przeminęło w tym przemijaniu, stało 
się tylko inną skończonością62, która ze swej strony jest również zanikaniem jako 
przechodzenie w inną skończoność, i tak dalej w nieskończoność. Ale β) rozpatru-
jąc ten rezultat bliżej zobaczymy, że to, co skończone, w tym swoim przemijaniu, 
w tej negacji samej63 siebie, osiągnęło swój byt samego w sobie, że w tym swoim 
przemijaniu zbiegło64się z samym sobą. […] Ta tożsamość z sobą samym, negacja 
negacji, jest bytem afi rmatywnym i w ten sposób „innym” skończoności, „innym”, 
które ma być określonością pierwszej negacji – tym „innym” jest nieskończoność. 
[…] Nieskończoność w jej prostym pojęciu można uważać za nową defi nicję ab-
solutu […]65.

Pozwoliłam sobie zdać szerszy raport z intelektualnych zmagań Hegla 
z kilku względów. Przede wszystkim (i nie jest to uwaga sarkastyczna) zga-
dzam się ze Światosławem Nowickim, że fi lozofi a ta „jest wyrazem wysokiej 
kultury fi lozofi cznej, a jej przyswajanie jest równoznaczne z kształtowaniem 
indywidualnej kultury intelektualnej”66. Może trudno zrozumieć Hegla przy 
pierwszym czytaniu, ale z pewnością nie jest on niezrozumiały67, mimo całej 
hermetyczności używanego języka. Hermetyczności nieprzypadkowej i do-
datkowo pobudzającej intelektualnie, związanej bowiem z głębokim przeko-
naniem autora, że potocznie używane przez nas słowa i zdroworozsądkowe 
podziały w obrębie nazywanych rzeczy są zbyt niechlujne, by oprzeć się na 
nich w badaniu fi lozofi cznym. Dlatego oddanie głosu Heglowi i pokazanie 
rozumu „przy pracy” jest bardziej wartościowe od czysto opisowej prezentacji 
Heglowskiej dialektyki. Ponadto cytowany fragment został wybrany celowo. 
Dialektyczna refl eksja nad powinnością jest swego rodzaju „przedostatnią 

61 To zdanie jest syntezą: chwilową i tymczasową pozytywnością, czyli zrozumianym by-
tem. Ponawiając metaforę ekip budowlanych – podsumowania dokonuje rozum, który zjawia 
się na budowie „wieży Oakeshotta” kolejnej nocy i dostrzega pracę wykonaną w ciągu dnia 
przez ducha (byt).

62 Ta „inna” skończoność oznacza, że Hegel krytycznym okiem ocenił dokonania pracują-
cego w dzień bytu i wie, że to, co jeszcze ubiegłej nocy było syntezą, tej nocy zostanie poddane 
dialektycznemu badaniu jako teza (stąd przymiotnik „inna”).

63 Czyli negacji negacji.
64 Złączyło, ale także uległo „ścieśnieniu”, zbliżając rozum do absolutnego pojęcia, ducha.
65  G.W.F. Hegel, Nauka logiki, t. I, s. 170. 
66 Ś.F. Nowicki, Od tłumacza [w:] G.W.F. Hegel, Fenomenologia ducha, s. 11.
67 Jak sugeruje np. Bertrand Russell; patrz: tenże, Dzieje fi lozofi i zachodniej, tłum. T. Basz-

niak i in., Warszawa 2012, s. 827.
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nocą rozumu”68, natomiast refl eksja nad nieskończonością – wigilią spotka-
nia z duchem. Wysiłek myślenia wkrótce zostanie nagrodzony objawieniem 
prawdy, przez co fi lozofi a przestanie być postrzegana wyłącznie jako metoda, 
i to metoda stojąca po stronie negatywności; nocy, w której „wszystkie kro-
wy są czarne”69. Pozytywność, dzień należy do bytu, ale wreszcie, ku radości 
i bytu, i myśli, dochodzi do ich wzajemnego zjednoczenia. 

Wspomniane wyżej zjednoczenie ma konsekwencje także dla dialekty-
ki. Z metody staje się ona teorią, mieszczącą w sobie wiedzę o wszystkich 
poszczególnych rzeczach jako jedną wielką wiedzę ogólną o istocie rzeczy 
– prawdę o duchu. To oznacza, że choć fi lozofi a zaczyna od najbardziej pu-
stych rozważań, ostatecznie może się stać, zdaniem Hegla, nauką demonstra-
tywną – ba, najbardziej demonstratywną ze wszystkich nauk70. Jeśli tylko do 
zapowiadanego spotkania myśli i bytu doszło. To „jeśli” trzeba wyjątkowo 
mocno podkreślić – dążenie do zamiany okresu warunkowego na zdanie 
twierdzące nie jest wcale dla dialektyka łatwe.

Demonstracja, która w pierwszej kolejności ma rozwiać wątpliwości tych, 
którzy wątpią w prawdziwość owoców myślenia koherencyjnego, wymaga 
jakiejś formy korespondencji. Zademonstrować to pokazać „coś” konkret-
nego, a nie ogólne pojęcie, zawierające w sobie dosłownie wszystko. Hegel 
doskonale zdaje sobie z tego sprawę, dlatego choć myślenie dialektyczne od 
strony negatywności jest uogólnianiem, to w miarę poznawania ducha staje 
się ono coraz bardziej konkretne, tak jak konkretny (wypełniony treścią) jest 
byt. Co do znajomości prawdy, jest więc ona najbardziej ułomna na początku 
rozumowania. W ten sposób przyznaje Hegel w bardzo charakterystyczny 
sposób, że nawet wznoszona jego siłami wieża poznania wydawać się może 
początkowo mało solidna71. Jeśli więc o samą prawdę chodzi, zawiera ją do-
piero opis ducha. Dlatego między innymi w odniesieniu do Heglowskiej Na-
uki logiki „wszyscy są mniej lub bardziej zgodni, że najważniejsza jest Nauka 
o istocie”72, czyli jej druga część. Dopiero tutaj wolno Heglowi powiedzieć 
„coś” na temat tego, co jest, a tym samym zademonstrować prawdę innym 
fi lozofom. 

To jednak nie jedyny i nie najważniejszy sposób, w jaki Hegel próbuje 
odzyskać możliwość demonstracji, czyli zaprząc do pracy także myślenie ko-
respondencyjne: sprawić, by jego odbiorcy mogli ujrzeć prawdę na własne 

68 Którą warto porównać z przywołaną dalej „epoką przedostatnią”.
69 G.E.F. Hegel, Fenomenologia ducha, s. 22. Hegel daje tu za przykład fi lozofi ę Fichtego.
70 Hegel pisze wprost (Nauka logiki, t. I, s. 8): „Twierdzę, że tylko postępując tą drogą 

konstruowania siebie samej fi lozofi a jest zdolna stać się nauką obiektywną, demonstratywną”.
71 Patrz: tamże, s. 112.
72 M. Pańków, Przedmowa…, s. XXV.
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oczy – własnym rozumem we własnym świecie faktów73. W twórczości fi lo-
zofa doszukać się można co najmniej trzech, a nawet czterech sposobów wy-
korzystania siły korespondencji w służbie koherencji74. 

Pierwszy z nich to zabieg zastosowany w Fenomenologii ducha, która jest 
z tego punktu widzenia przygotowaną z pomocą pióra Hegla „autobiografi ą” 
bytu, czyli przedstawieniem procesu budowy dialektycznej „wieży Oakeshot-
ta” od strony dnia – pozytywności ducha, wznoszącego się na coraz wyższy 
poziom świadomości po rusztowaniu rozumu. W mniej obrazowym, a za to 
bardziej fi lozofi cznie poprawnym języku Hegla, motywowany poznawczym 
wysiłkiem rozumu rozwój bytu, czyli także rozwój rzeczywistości, przebiega 
następująco:

Duch jest w swej prostej prawdzie świadomością i odrywa od siebie nawzajem 
swoje momenty. Działanie rozdziela go na substancję i świadomość substancji; 
i rozdziela zarówno substancję, jak i świadomość. Substancja jako ogólna istota 
i cel staje naprzeciw siebie jako rzeczywistości ujednostkowionej; nieskończonym 
terminem średnim jest samowiedza, która będąc sama w sobie jednością siebie 
i substancji, teraz staje się tym dla siebie, jednoczy ogólną istotę i jej ujednostko-
wioną rzeczywistość, podnosi tę drugą do [poziomu] tej pierwszej i cel – substan-
cję tylko pomyślaną – realizuje; wytwarza jedność swojej jaźni i substancji jako 
swoje dzieło, a tym samym jako rzeczywistość75.

Nauka logiki jest w porównaniu z Fenomenologią wyłącznie przykładem 
literatury wspomnieniowej, w której rozum przedstawia swą pierwotnie ne-
gatywną relację z duchem, a samego ducha, choć od początku determinuje on 
aktywność rozumu, „pokazuje” na końcu jako absolut, ideę, istotę czy wręcz 
Boga. 

Te dwa sposoby odzyskania korespondencji potrzebnej do wypełnienia 
myślenia konkretną treścią tworzą zręby tego, co można z grubsza określić fi lo-
zofi ą Hegla. Jej najbardziej syntetyczną postać zawierają obszerne Wykłady 
z historii fi lozofi i, w których autor stara się połączyć (oczywiście dialektycz-
nie) negatywność i pozytywność myśli i bytu oraz wyjaśnić wszelkie związane 
z ich relacją sprzeczności. Przedstawienie historii fi lozofi i staje się dla Hegla 

73 Zdaniem Hegla na tym polega główne osiągnięcie logiki jako dialektyki. Jak pisze: 
„Wraz z tym wprowadzeniem treści do rozważań logicznych, przedmiotem rozważań stają się 
nie rzeczy (Dinge), lecz rzecz sama (Sache), pojęcie rzeczy”. I dalej: „To pojęcie samo nie jest 
jednak ani zmysłowo oglądane, ani wyobrażane. Jest tylko przedmiotem, produktem i treścią 
myślenia i istniejącą samą w sobie i dla siebie rzeczą”; Nauka logiki, t. I, s. 23–24.

74 Ryszard Panasiuk zwraca uwagę, że intencją całej logiki Hegla jest pokazanie, jak „od 
ogólnych przesłanek można było – za pośrednictwem terminu średniego – przejść do jednost-
kowej konkluzji”, czyli przejść „od esencji do egzystencji”, tak jednak, by „w jednostkowości 
zawierała się logiczna ogólność”. Jednym słowem, Hegel chce wypowiadać się o konkretnych 
(jednostkowych) faktach; por. R. Panasiuk, Dziedzictwo heglowskie i marksizm, Warszawa 
1979, s. 112.

75 G.W.F. Hegel, Fenomenologia ducha, s. 288.
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okazją do pokazania, że mimo różnorodności systemów fi lozofi cznych i ich 
pozornej niezgodności przejawia się pod postacią tej różnorodności trwały 
i niezmienny „nośnik różnic”76 – jedna i totalna prawda, tyle że jeszcze w swej 
totalności nierozpoznana. Stąd autor Fenomenologii odrzuca „zwykły prze-
sąd”, że fi lozofi a zajmuje się tylko abstrakcjami i ogólnościami:

Filozofi a należy w istocie do dziedziny myśli, a tym samym ma do czynienia 
z ogólnościami. Jej treść jest abstrakcyjna, ale tylko co do formy, co do elementu, 
natomiast w sobie samej idea jest w istotny sposób konkretna – jest jednością 
odróżnionych określeń. W tym właśnie punkcie poznanie rozumowe różni się od 
poznania jedynie rozsądkowego. I zadaniem fi lozofowania jest wykazanie, wbrew 
rozsądkowi, że prawda, idea, nie opiera się na pustych ogólnościach, lecz na czymś 
ogólnym, co w sobie samym jest tym, co szczegółowe, tym, co określone77.

Wykłady z historii fi lozofi i pozwalają Heglowi pokazać konkretnych fi lo-
zofów i konkretne systemy fi lozofi czne tak, że zdają się oni dowodzić nieusta-
jącego dążenia rozumu (a dokładniej, wszystkich angażujących się w pozna-
wanie rozumów indywidualnych) i bytu do wzajemnego pojednania. Tym 
samym cała tradycja intelektualna staje się rezerwuarem faktów, z których 
Hegel czerpie obfi cie dla potwierdzenia prawdy objawionej przez ducha. 

Innym sposobem na odzyskanie korespondencji staje się dla Hegla fl irt 
z przyrodoznawstwem. Filozof z upodobaniem odwołuje się do przyrodni-
czych analogii (przykład rośliny przekraczającej rzekomo swe ograniczenia), 
a zawarcie znajomości z prawdą upoważnia go nawet do ingerencji w na-
uki przyrodnicze i przedstawiania w tym zakresie swoich teorii78. Na tę część 
rozważań Hegla wypada chyba w ogóle spuścić zasłonę milczenia, bo tak 
jak nie przysporzy mu większej chwały cierpliwe wyszukiwanie tutaj twier-
dzeń, w których fi lozof „miał rację” (można mieć rację przez przypadek), 
tak też nie powinno się dyskredytować Hegla na podstawie stosunku do 
„nieprawdziwej” jego zdaniem teorii ewolucji. Myślicielowi wolno myśleć, 
o czym chce, ale niekoniecznie wszystkie jego myśli należy traktować z jed-
nakową powagą. Prestiżu Tomasza Hobbesa nie umniejsza, skądinąd dosyć 
aroganckie, przypisywanie sobie rozwiązania problemu „kwadratury koła”…

76 G.W.F. Hegel, Wykłady z historii fi lozofi i, t. I, s. 64.
77 Tamże, s. 52. 
78 Najczęściej spotykając się z niezrozumieniem naukowców „korespondencyjnych”, nie-

potrafi ących rozpoznać, że obserwowane przez nich przedmioty mają swój fundament w du-
chu i powinny być ujmowane dialektycznie. Daleko jednak Heglowi do mistrzostwa Fryderyka 
Engelsa. Wymowny przykład: „jeżeli natomiast przetnie się robaka, to na biegunie dodatnim 
zachowa on otwór gębowy pobierający pokarm, a na drugim końcu wytwarza nowy biegun 
ujemny z otworem odbytowym; ale dotychczasowy biegun ujemny (otwór odbytowy) staje 
się teraz biegunem dodatnim, tj. zmienia się w otwór gębowy, a na zranionym końcu tworzy 
się nowy otwór odbytowy, czyli biegun ujemny. Oto przemiana pozytywnego w negatywne”; 
patrz: K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 20, Warszawa 1972, s. 573. Któż zaprzeczy, że „COŚ w ta-
kim opisie JEST”, a więc pewnie jego autor niejedno wie…
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Na poważne potraktowanie zasługuje natomiast ostatni sposób, który 
służy Heglowi do przekonania postronnego odbiorcy, że jego dialektyczna 
koncepcja jest prawdziwa. Jest nim przedstawienie opisu bytu społecznego 
(czyli ludzkiej części ducha), który – by zostać właściwie zrozumiany – musi 
być przedstawiony w swym dialektycznym rozwoju. I tak tym, co rzeczy-
wiste (możliwe do pokazania, obiektywne), staje się u Hegla historia. A że 
jest to historia tożsama z fi lozofi cznym stawaniem się bytu, i tutaj mamy do 
czynienia z porządkowaniem jej treści za pomocą inicjujących jej ruch dia-
lektycznych praw. Skoro poznanie jest tożsame z rozwojem bytu (nawet jeśli 
długo tożsamość ta jest nieuświadomiona i nierozumiana), a byt społeczny 
jest systemem w ramach ducha, to także historię, czy raczej ludzkie dzieje, 
da się opisać jako budowę „wieży Oakeshotta”, w której poznanie i rzeczywi-
stość społeczna przeplatają się i uzupełniają dialektycznie. Różnica między 
opowieścią historyczną a fi lozofi czną dotyczy wyłącznie miejsca, z którego 
prowadzi swą narrację rozum. W pierwszym przypadku jest to ten poziom 
wieży, na którym duch aktualnie przebywa, natomiast w fi lozofi i, jak pokaza-
no wcześniej, dialektyka doprowadziła już rozum na sam szczyt i jego pozna-
nie pojęcia jest pełne79. Myśl fi lozofi czna jest więc zarazem myślą najbardziej 
konkretną – w fi lozofi i, ale i najbardziej ogólną myślą o bycie jako całości 
– w innych dziedzinach. Tę ogólną ważność zachowuje także przy refl eksji 
społeczno-politycznej. Jednak potrzebnej dla takiej refl eksji treści dostar-
czyć może wyłącznie historia. I tylko ona umożliwia zrozumienie politycznej 
rzeczywistości (w tym pojęć takich jak społeczeństwo, państwo, prawo, wol-
ność), a więc sformułowanie „myśli politycznej” (nie trzeba dodawać: „praw-
dziwej” myśli politycznej)80. 

Wszystko w metodzie dialektycznej Hegla uczy szacunku do myślenia ko-
herencyjnego – z jego systematycznością i zdolnością nieustannego parcia na-
przód, ku nowym zagadnieniom, pozwalającym pogłębić rozumienie zagad-
nień już przemyślanych. Głębokie i nośne wydają się tu nawet paralogizmy, 

79 Oddaje tę różnicę Heglowskie odróżnienie świata fi zycznego i substancjalnego. Pierw-
szy jest drugiemu podporządkowany. Świat substancjalny jest tym podzbiorem fi zycznej rze-
czywistości, który został już przez ducha przemyślany i tym samym uległ dialektycznemu 
przeobrażeniu, wpływając przy okazji na konstelację całości; por. G.W.F. Hegel, Wykłady z fi lo-
zofi i dziejów, t. I, tłum. J. Grabowski, A. Landman, Warszawa 1958, s. 29.

80 Dlatego Hegel słusznie uchodzić może za specjalistę od systemów – są nimi dające się 
odróżnić urzeczywistnienia „fragmentów” ducha. Jak pisze Zbigniew Kuderowicz: „Pojęcie 
może być więc odczytane jako koncepcja teorii, jako modelowego bądź systemowego ujęcia 
rzeczywistości. Poznanie pojęciowe zapewnia więc systemowe widzenie świata i pozwala ująć 
jego fragmenty jako względnie autonomiczne całości. Modele, które w tym poznaniu powsta-
ją, stanowią w przekonaniu Hegla nie sztuczne konstrukcje wznoszone przez podmiot, lecz 
składniki rzeczywistego porządku świata, objawy jego rozumności, którą najpełniej potrafi  
ująć ludzki rozum”; por. tenże, Hegel jako prekursor myślenia systemowego, „Studia Filozofi cz-
ne” 1981, nr 12, s. 92.
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nieuniknione na niższych piętrach poznania, kiedy rozum próbuje wyrazić 
coś, o czym nie ma jeszcze pojęcia. Mimo całej deklarowanej negatywności 
nie ma w tym rodzaju myślenia niczego chaotycznego, a wysiłek, jaki czy-
telnik musi włożyć w podążanie za tokiem wywodu autora, jest refl eksem 
wysiłku wkładanego kiedyś przez samego „myśliciela”. Wbrew pierwszemu 
wrażeniu, jakie można odnieść podczas lektury spisów treści dzieł Hegla, nie 
są to prace, w których autor rzuca się od jednego do drugiego przedmiotu 
(rozum, frenologia, wolność i terror, religia81) i właściwie myśli o „wszyst-
kim i niczym”. Hegel od początku ma subiektywną pewność celu, do którego 
zmierza82. I osiągnięcie prawdy mu nie wystarcza. Podobnie jak Platon, wie, 
że prawda musi objawić się światu: „Siła ducha jest tylko tak wielka, jak jej 
uzewnętrznianie się, jego głębia tylko w takim stopniu głęboka, w jakim miał 
on odwagę rozprzestrzenić się i zatracić w swoim rozpostarciu na zewnątrz”83.

Więcej; Hegel ma pewność, że wcześniej czy później prawda światu się ob-
jawi – duch uzyska pełną samowiedzę, a rozum doskonale prawdziwą rzeczy-
wistość. Ale wówczas nikomu nie będą już potrzebni fi lozofowie, ponieważ 
każdy zobaczy prawdę na własne oczy. Dlatego czuje się w obowiązku prawdę 
spisać, by po rozwiązaniu zagadki bytu mógł z satysfakcją stwierdzić: „tak 
właśnie mówiłem”. Nie zauważa jednak (a może raczej: nie chce, by zauważył 
to czytelnik) pewnej, odkrytej zresztą przez siebie, niesymetryczności praw-
dy fi lozofi cznej84 i historycznej85. Ta pierwsza jest absolutem i tym samym 
jest absolutnie pewna. Ale druga, testowana nawet na warunkach Hegla, już 
nie. Skoro teraźniejszość wymaga wyjaśnienia w perspektywie historycznej, 
to znaczy, że nie ma tu jeszcze tożsamości rozumu i bytu (ciągle historycz-
nego, a więc nieposiadającego kompletnej samowiedzy). Wprost stwierdza to 
między innymi następujący fragment:

Filozofi a zamierza bowiem poznać to, co niezmienne, wieczne, istniejące samo 
w sobie i dla siebie. Jej celem jest prawda. Natomiast historia opowiada o czymś 
takim, co kiedyś było, później zaś znikło i zostało wyparte przez coś innego. Jeżeli 
wychodzimy z założenia, że prawda jest wieczna, to nie zstępuje ona w sferę tego, 
co przemijające, i nie ma żadnej historii. Jeśli natomiast ma ona historię, historia 

81 Przykładowe tytuły rozdziałów i podrozdziałów Fenomenologii ducha.
82 Napisze zresztą w przedmowie do Fenomenologii: „Rezultat jest tym samym, co po-

czątek, tylko dlatego, że początek jest celem” (s. 25). Na marginesie, przypomina się w takim 
samym kontekście drugi wielki zwolennik koherencji – Th omas Hobbes, który podobnie utoż-
samił przyczynę celową z przyczyną sprawczą, co pozwoliło mu (jak Heglowi) łączyć wolność 
i konieczność.

83 G.W.F. Hegel, Fenomenologia ducha, s. 18.
84 W Encyklopedii nauk nazwie ją prawdą pozytywno-rozumową; patrz: G.W.F. Hegel,

Encyklopedia nauk fi lozofi cznych, tłum. Ś. Nowicki, Warszawa 2014, s. 141.
85 Por. tamże, s. 36 – akapit poświęcony dogmatyzmowi oraz kolejny, dotyczący prawdy 

historycznej.
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zaś polega na tym, że przedstawia nam tylko szereg przeszłych postaci poznania, 
to prawdy nie da się w niej znaleźć, prawda nie jest bowiem niczym przeszłym86.

Dopóki historia się nie skończy, pewna jest subiektywnie i obiektywnie 
tylko metoda dialektyczna; ale nie wiedza, którą za jej pomocą produkuje-
my. A jednak Hegel nie zrezygnuje z posługiwania się w swej koncepcji poli-
tycznej pojęciem prawdy, choć wszystko wskazuje na to, że jego rozważania 
w tej materii stanowią jedynie przykład teorii sensownej, ze wszystkimi tego 
konsekwencjami: prymatem koherencji, traktowaniem faktów (wydarzeń hi-
storycznych) jako ilustracji własnych tez, wyeksponowaniem roli działania 
politycznego itp. Dialektyka posłużyła się tutaj „chytrze” Heglem, by wyko-
rzystując jego przywiązanie do prawdy, wyprodukować bardzo dogmatyczną 
i zamkniętą teorię polityczną. Interesującą pod względem formy (to zaleta 
myślenia koherencyjnego), ale rozczarowującą w aspekcie treści (to wynik 
nadużywania kategorii prawdy). I narażoną na utratę tego, co według dekla-
racji fi lozofi cznych jej najdroższe – życia, rozwoju, ruchu myśli i bytu.

3. …do dogmatyzmu

[…] gdy […] przeciwstawia się dzieło człowieka jego wewnętrznym 
możliwościom, zdolnościom czy zamiarowi, to należy tylko dzieło uwa-
żać za jego prawdziwą rzeczywistość, choćby nawet sam mylił się co do 
tego i powróciwszy od swego działania do siebie mniemał, że w tym wnę-
trzu jest czymś innym niż w czynie87.

Można zapytać, co tak naprawdę było celem Hegla – poznanie prawdy czy 
raczej znalezienie metody, która pozwalałaby o niej mówić innym. Jednym 
słowem, czy Hegel istotnie spoglądał na ducha, czy też raczej na swoich słu-
chaczy, którym o duchu opowiadał z zamiarem wywarcia wpływu na ich 
umysł i działanie88. Wprawdzie jedno wcale nie musi wykluczać drugiego, 
ale ustalenie hierarchii ważności jest kluczowe z racji odmiennego statusu 
każdej z tych relacji. Pierwsza pozostaje w obrębie fi lozofi i, nawet jeśli mówi 
o polityce; druga zaś nabiera charakteru politycznego nawet w kwestiach 

86 G.W.F. Hegel, Wykłady z historii fi lozofi i, t. I, s. 31.
87 G.W.F. Hegel, Fenomenologia ducha, s. 216.
88 Kończąc wykłady z historii fi lozofi i, Hegel wyznawał: „Powinniśmy wsłuchiwać się w to, 

jak duch napiera – kiedy we wnętrzu kret dalej ryje – i organizować mu rzeczywistość – [ko-
lejne następujące po sobie] duchy są pewnym bezwzględnie koniecznym postępem, który nie 
wyraża niczego innego, jak tylko naturę samego ducha, i żyje w nas wszystkich. Pragnąłbym, 
żeby ta historia fi lozofi i stała się dla Was wezwaniem do chwytania ducha czasu, który istnieje 
w nas w sposób naturalny […]”; tenże, Wykłady z historii fi lozofi i, t. III, tłum. Ś. Nowicki, 
Warszawa 2002, s. 657.
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fi lozofi cznych, jeśli politykę rozumieć zechcemy za Arystotelesem jako „na-
ukę o najwyższym osiągalnym przez ludzkie działania dobru”89. Arystoteles 
wie, że polityka „orzeka, które nauki należy w państwie uprawiać i których się 
kto ma uczyć, i w jakiej mierze”90, a Hegel zdaje się należeć do tych fi lozofów, 
którzy chętnie podpowiedzieliby polityce, jakiego wyboru dokonać powin-
na w tym względzie. Innymi słowy, nie zadowala się dotarciem do prawdy 
– chciałby jeszcze zadbać o to, by inni ludzie swym działaniem potwierdzili, 
że ma rację. I znów, należałoby mu za to podziękować, idee polityczne po-
winny bowiem pociągać i aktywizować, gdyby nie do znudzenia czynione tu 
zastrzeżenie: prawda nie aktywizuje w ten sam sposób co sens i dlatego jej 
rola w polityce jest dwuznaczna.

Nie da się zaprzeczyć, że Hegel pojawił się w odpowiednim czasie i w od-
powiednim miejscu. Jak zauważają historycy, w stuleciu XIX, kiedy to nasiliły 
się procesy narodotwórcze, a poczucie wspólnoty języka i kultury przekłada-
ło się na aspiracje polityczne, Niemcy znaleźli się w wyjątkowo trudnym po-
łożeniu. Trwające od stuleci rozdrobnienie stawało się stanem coraz bardziej 
nieznośnym, ale perspektywa zjednoczenia wydawała się ciągle odległym 
marzeniem. Jak pisał ze sporą dozą gorzkiej satyry Heinrich Heine (poeta 
i daleki krewny Karola Marksa): 

Rosjanin, Francuz ma swój ląd
Obszary mórz bezdenne ma trzeźwy Anglik
my natomiast – Królestwo wiatrów senne.
Tam sprawujemy hegemonię
Tam – myśmy zjednoczeni!
 Inne się ludy rozgościły
Tutaj na płaskiej ziemi.91

Niemieckie tęsknoty wyrażał padający na wyjątkowo żyzny grunt roman-
tyzm, czyniąc z Niemców „naród poetów i fi lozofów” o szczególnie ideali-
stycznych skłonnościach92. Jednocześnie uwagę przykuwała rosnąca potęga 
Prus, do której stosunek romantyków i idealistów musiał być z konieczności 
ambiwalentny. Organizacja państwa pruskiego daleka była od ideałów ro-
mantyzmu (kojarzyła się raczej ze znienawidzonym, bo francuskiej prowe-
niencji, oświeceniem), a wzorce absolutystyczne nazbyt odbiegały od wyob-
rażeń o wolnym i aktywnym narodzie. Ale to Prusy rosły w siłę i choć zimna 
machina administracyjna wydawała się pozbawiona ducha, stopniowo sta-
wało się jasne, że może ona służyć wyjątkowo dobrze jako szkielet niezbędny 

89 Ch. Meier, Powstanie polityczności u Greków, tłum. M.A. Cichocki, Warszawa 2012, s. 52.
90 Arystoteles, Etyka Nikomachejska, tłum. D. Gromska, Warszawa 2011, 1094b.
91 H. Heine, Niemcy. Baśń zimowa, zbiory Polskiej Biblioteki Internetowej, http://www.

pbi.edu.pl/book_reader.php?p=7588 [dostęp: 28.11.2013]. 
92 D.J. Boorstin, Poszukiwacze. Dzieje ludzkich poszukiwań sensu świata, tłum. M. Stopa, 

Warszawa 2001, s. 215. 
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do przekształcenia Niemiec (czy raczej Niemców) w żywy i zdolny śmiało 
wkroczyć na ścieżki historii organizm. W ten sposób idealizm i chłodna po-
lityczna kalkulacja, podobnie jak żądanie wolności i wymóg posłuszeństwa 
państwu, zdawały się zbliżać do siebie. Hegel był tym fi lozofem, który poka-
zał, jak te sprzeczności mogą podać sobie rękę. 

Od momentu objęcia katedry fi lozofi i na Uniwersytecie w Berlinie sława 
Hegla rosła z każdym dniem, choć nie był charyzmatycznym wykładowcą. 
Jak wspominali jego uczniowie: „stał zgarbiony nad katedrą, odczytując tekst 
wykładu przerywanym, ledwie słyszalnym mamrotem”93, ciągle kaszląc i za-
żywając tabaki. Ale to jego wykłady gromadziły tłumy, czym zresztą zdobył 
sobie nieprzejednanego wroga w osobie docenta Artura Schopenhauera, któ-
ry postanowił prowadzić wykład o tej samej godzinie… i po semestrze musiał 
zajęcia zawiesić z uwagi na przejmującą pustkę na sali94. Brak zdolności, które 
dziś określilibyśmy jako marketingowe, świadczy jednak na korzyść Hegla, 
dowodząc, jak słusznie zauważył Christopher Clark, szczególnej siły jego idei, 
z łatwością opanowujących umysły studentów w niemal odurzający sposób: 

W swych pismach godził przeciwstawne punkty widzenia często z zadziwiają-
cą wirtuozerią. Jego dialektyczny talent, połączony z proroczym, a czasami niejas-
nym sposobem przekazu, otworzył drogę ku różnym interpretacjom, pozwalając 
językowi i ideom heglowskim wniknąć w ideologie polityczne lewicy i prawicy95. 

A jednak już w latach 50. XIX wieku uważano Hegla nawet w Niemczech 
za „zdechłego psa”96. Oto cena za dialektykę, ponieważ teorii, która przy-
pomina jengę, nie da się poprawiać w nieskończoność. Jej przeznaczeniem 
jest totalna katastrofa. Mimo to samo budowanie wydaje się ciągle zajęciem 
tak atrakcyjnym i godnym wysiłku rozumu, że łatwo znajduje naśladowców. 
Każdy z nich jest niezmiennie przekonany, że jemu właśnie dotarcie do praw-
dy uda się lepiej.

Jeśli teoria dialektyczna przyznaje otwarcie, że jest sformułowaniem pew-
nego sensu, jej wpływ może być nie tylko rozległy i trwały, ale i pozytywny 
– kontynuatorzy mogą bowiem sens ten wzbogacać, modyfi kować i rozwi-
jać. Natomiast w przypadku zgłaszanych pretensji do prawdziwości sam po-
tencjał interpretacyjny pozostaje wprawdzie bez zmian, jednak skorzystanie 

93 Ch. Clark, Prusy. Powstanie i upadek 1600–1947, tłum. J. Szkudliński, Warszawa 2009, 
s. 383.

94 W. Weischedel, Do fi lozofi i kuchennymi schodami, tłum. K. Chmielewska, K. Kuszyk, 
Warszawa 2002, s. 214.

95 Tamże, s. 384.
96 D.S. Stern, An Heglian Critique of Refl ection [w:] Hegel and His Critics: Philosophy in 

the Aft ermath of Hegel, red. W. Desmond, New York 1989, s. 179. Określenia „zdechły pies” 
użył Marks w Posłowiu do drugiego wydania „Kapitału”, wskazując na analogię między trak-
towaniem Hegla przez fi lozofów niemieckich a wcześniejszym potraktowaniem Spinozy przez 
Mosesa Mendelssohna.
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z niego wymaga odrzucenia treści. Prawdy interpretować nie wolno: żąda 
ona wyłącznie realizacji, a jeśli działanie ciągle jej nie potwierdza, staje się 
martwa. Hegel nie był ani pierwszą, ani ostatnią ofi arą rozmachu w myśle-
niu, który umożliwia strategia koherencyjna, a od którego może się czasem 
zakręcić w głowie. 

Heglowski opis dynamiki dziejów jest powtórzeniem dialektycznego 
schematu rozwoju ducha, zawieszonym między pozytywnością tego, co było 
(przeszłości), a negatywnością jeszcze niepoznanej przyszłości. Z tego napię-
cia rodzi się cała specyfi ka myśli politycznej Hegla. Tam gdzie dotyczy ona 
przeszłości, musi brać pod uwagę konkret już zrealizowanego bytu (ducha), 
przez co wysiłek podmiotu poznającego jest tu skierowany na zrozumienie 
procesu historycznego – to znaczy, uporządkowanie jego treści (w uproszcze-
niu: minionych wydarzeń) w ramach dialektycznych praw myślenia. Inaczej 
w odniesieniu do przyszłości, która jeszcze nie została zrealizowana. Tutaj 
rozum przygotowuje tylko rusztowanie, a że czerpie siłę wyłącznie z dialekty-
ki, grozi mu ujawnienie, nieodłącznie wpisanej w jego aktywność, negatyw-
ności. Niestety, negatywność jest równoznaczna z nieporadnością rozumu, 
kwestionującą wartość jego ustaleń. Podobnie jak w przypadku fi lozofi cznej 
„wieży Oakeshotta”, także w jej wersji historycznej prawda to tożsamość bytu 
i myśli, a więc prawda historii będzie poznana dopiero wówczas, gdy historia 
się skończy. Tym bardziej wydaje się pozbawione sensu wykorzystywanie hi-
storii w celach politycznych, a więc na użytek teraźniejszości. Działanie toczy 
się przecież w rzeczywistości takiej, jaką już zdążył przygotować dla nas byt. 
Skoro rozum nie potrafi  obdarzyć nas jakąś konkurencyjną, ale pozytywną 
podstawą działania, to wybór między zaufaniem solidnemu światu (nawet 
jeśli jeszcze ułomnemu, bo nierozumiejącemu siebie) a zaufaniem rozumowi 
(pustym, formalnym ideom) wydaje się prosty. I przemawia na korzyść rea-
lizmu, nie idealizmu97.

Próba złapania Hegla w dialektyczną pułapkę – bo tym właśnie jest rozu-
mowanie z poprzedniego akapitu – musi jednak spalić na panewce z bardzo 
prozaicznego powodu: Hegel jest za dobrym dialektykiem, by w nią wpaść. 
Jednakże sposób ominięcia pułapki nie mieści się zbyt dobrze w ramach ca-
łego wielkiego dialektycznego systemu. Można wręcz stwierdzić, że nie da się 
go obronić na gruncie dialektycznej fi lozofi i, przez co musi pozostać praw-
dziwie niezrozumiały dla rozumu takiego, jakim widzi go Hegel. Uważam, 
że jest to ważny punkt Heglowskiej koncepcji, ponieważ tu skupiają się jak 

97 Wśród różnych interpretacji myśli Hegla jest i taka, która czyni z niego „realistę poli-
tycznego”. Ma ona dwie wersje. Pierwsza, podciągająca Hegla pod tradycyjne rozumienie rea-
lizmu politycznego, jest na szczęście przebrzmiała, bo ewidentnie nadinterpretuje ona wyjęte 
z kontekstu tezy. Druga, która reinterpretuje samo pojęcie „realizmu politycznego”, nie kłóci 
się wcale z idealizmem. Patrz: H. Ottmann, Realizm polityczny Hegla [w:] Filozofi a polityczna 
Hegla. Istota, aktualność, kontynuacje, red. A. Przyłębski, Poznań 2007, s. 27–41.
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w soczewce wszystkie przyczyny jej wielkości i klęski. I tu właśnie – na styku 
przeszłości (historii) i przyszłości (politycznej zmiany) – odsłania się najpeł-
niej uniwersalne ryzyko związane z pomieszaniem sensu i prawdy. 

Zanim wyjaśnię szerzej, jaki to wybór Hegla mam na myśli, muszę się 
uporać z kilkoma zagadnieniami szczegółowymi (nie tracąc, na ile to możli-
we, występujących między nimi dialektycznych odniesień98). Da się je spro-
wadzić do nadrzędnego wątku, pokazującego, w jaki sposób Hegel usiłuje 
zbudować własną koncepcję polityczną, wykorzystując do tego celu fi lozofi ę 
i historię.

Rozpocznę od krótkiego streszczenia tego, co „negatywność” rozumu 
ma do powiedzenia o przeszłości (fi lozofi a) oraz jak narracja ta przechodzi 
w „pozytywność” ujmowania historycznych zjawisk. Jest to opis dialektyki 
dziejowej, w którym wprawdzie to rozum rekonstruuje przebieg rozwoju hi-
storycznego (opierając się na dialektycznych prawach), jednakże dokonuje 
tego na materiale zastanym, już przygotowanym przez ducha jako coś realne-
go. Dzięki temu koherencja może zostać wsparta korespondencją. Ważna jest 
jednak natura relacji między obydwiema strategiami myślenia. W wyjaśnie-
niu dialektycznym korespondencja jest wyłącznie wtórnym potwierdzeniem 
zasadności samego wnioskowania, które promuje wewnętrzną spójność. Jeśli 
więc podczas badania przeszłości znajdą się fakty niezgodne z przedstawia-
nym opisem, „tym gorzej dla faktów”99. Prawa dialektyczne mają bowiem 
przetestowaną pewność, gwarantowaną przez związek z „najprawdziwszą” 
prawdą – duchem. Nie musiał się więc Hegel przejmować zarzutami czoło-
wego historiografa niemieckiego, Leopolda von Rankego, który bezskutecz-
nie apelował, by historią nazywać wyłącznie rekonstrukcję autentycznych 
źródeł, opowiadającą, „jak to właściwie było”100, nie zaś ezoteryczne dzieje 
świadomości. Takie żądanie korespondencji mogło wydawać się zasadne 
tym, którzy pozostając na niższych piętrach „wieży Oakeshotta”, rozumieli 
historię jako katalogowanie historycznej rzeczywistości i podawanie za fakt 
tego, co najbardziej rzuca się w oczy, bo daje się niemal dotknąć101. Ambicją 
Hegla było przedstawienie nie „nagich” faktów102, ale faktów zrozumianych, 
bo poddanych dialektycznej obróbce (zinterpretowanych) przez rozum.

98 Że te odniesienia są brane pod uwagę, można się przekonać, porównując przypisy – wy-
korzystuję dalej przede wszystkim Encyklopedię nauk fi lozofi cznych i Wykłady z fi lozofi i dzie-
jów, ale ciągle wraca także Fenomenologia ducha.

99 Jak ponoć miał odpowiedzieć Hegel na uszczypliwą uwagę, że przyroda nie potwierdza 
jego koncepcji astronomicznych – „tym gorzej dla przyrody”; W. Tatarkiewicz, Historia fi lozo-
fi i, t. II, Warszawa 2007, s. 247–248. Jest to tylko anegdota i nie należy rozumieć jej dosłownie, 
ale mówi ona wiele o ideach, które chcąc chronić prestiż prawdy, czynią z niej byt nie z tego 
świata.

100 Zob. A.F. Grabski, Zarys historii…, s. 88.
101 Zostało zapisane w dokumentach, kronikach czy niematerialnych śladach przeszłości.
102 Jak np. daty śmierci Juliusza Cezara, por. G.W.F. Hegel, Fenomenologia ducha, s. 36.
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Historia opowiadana przez Hegla jest wielką syntezą dziejów, w której kon-
kretne wydarzenia jedynie ilustrują i dzięki temu potwierdzają wcześniej 
znaną prawdę, wzmacniając jej potencjał perswazyjny. 

Tak jak świat jest w swej najgłębszej istocie przedstawieniem ducha, tak 
też dzieje są zapisem jego stawania się103. Kolejne epoki to nic innego jak upo-
staciowione tezy i antytezy, umożliwiające duchowi rozwój jego racjonalnej 
samowiedzy. Tezą jest to, co jawi się jako pozytywność epoki; to, co świad-
czy na korzyść jej tożsamości. Jednak przy bliższym spojrzeniu wrażenie 
tożsamości okazuje się pozorne, w nim samym tkwi bowiem odniesienie do 
antytezy: przeciwieństwa i różnicy. Jeśli przyjrzeć się historii wystarczająco 
uważnie (czyniąc użytek z narzędzi dialektycznych), to nietrudno dostrzec, 
że każda epoka ma swą stronę negatywności – krytyki, zaprzeczenia, wyjąt-
ków, które z czasem rosną w siłę i dowodzą toczącej się pod powierzchnią 
zdarzeń walki. W rezultacie to, co związane z tezą, ma poczucie rosnącego 
wyobcowania104, a sprzeczności coraz wyraźniej wydają się rozsadzać świa-
domość epoki. Rozsadzać pozornie, ponieważ przeciwieństwa nie są niczym 
„realnym”, lecz pojawiają się wyłącznie jako efekt dążenia bytu do samo-
wiedzy – stwarza je rozum. Wreszcie dojść musi do wykroczenia poza tezę 
i antytezę, a sprzeczności epoki przestają istnieć, unieważniane przez nowo 
narodzoną syntezę. Synteza jest nową jakością, i tylko historyczna refl eksja 
pamięta jeszcze, że w istocie swej powstała ona jako rozpoznanie jedności 
przeciwieństw. Tu i teraz mogę widzieć ścianę pomalowaną na kolor zielony 
(zastanawiając się nad zielonym, natychmiast zrozumiem, zdaniem Hegla, 
że odsyła on do tego, co „nie-zielone”… i kłopot dla rozumu gotowy), ale 
malarz – odpowiednik historyka – uświadamia mi ponadto, że sam „zielony” 
nie pojawił się na ścianie jako „zielony”, ale jako synteza „żółtego” i „niebie-
skiego”. Według autora Fenomenologii ducha nauki empiryczne (oparte na 
obserwacji, eksperymencie, czyli jednym słowem prymacie korespondencji) 
to wyłącznie „spis treści” księgi bytu – ludzkość natomiast potrzebuje kogoś, 
kto potrafi  snuć o nim opowieść105.

Głęboka fi lozofi czna wymowa interpretacji Hegla, w której właściwie każ-
de słowo należałoby opatrzyć wyjaśniającym przypisem, odsyłającym do od-
powiedniego fragmentu Fenomenologii lub Nauki logiki (by nie zapomnieć 
ani przez chwilę o dialektyce), to jedno, a wyobrażenia, które ona nasuwa (czy 
raczej podsuwa), to co innego. Założenie okularów Hegla do przyglądania się 
historii wydaje się niepomiernie wyostrzać wzrok. Przeszłość ujawnia nagle 

103 G.W.F. Hegel, Wykłady z fi lozofi i dziejów, t. I, s. 27.
104 Zjawisko wyobcowania (alienacji) opisywane przez Hegla zainspiruje Karola Marksa. 

U samego Hegla jest ważne, ale po prostu jako ruch świadomości od tezy przez antytezę (to 
właśnie coś „obcego”, ale obcego „pozornie”) do syntezy; G.W.F. Hegel, Fenomenologia ducha, 
s. 246–247.

105 Tamże, s. 44–45.
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wpisaną w siebie konieczność przemian i ich powtarzalny schemat. Mniej 
lub bardziej szczegółowa historyczna wiedza (nieco inna w przypadku histo-
ryka zajmującego się historią polityczną, społeczną, ekonomiczną czy idei) 
zostaje uporządkowana i nagle szczegóły wpisują się doskonale w nakreślony 
przez Hegla schemat. Oświecenie? Tezą z pewnością było tu to wszystko, co 
podtrzymywało kult rozumu i wiarę, że wkrótce uda mu się wyeliminować 
wszelką głupotę. A jednak to właśnie w oświeceniu tryumfy święciły takie 
kpiące z racjonalności persony jak Mesmer, Casanova czy hrabia Cagliostro. 
Niby margines, ale jeśli dodać do tego tak ważną postać jak kontrowersyjny, 
ale uwielbiany i znaczący dla kultury Jan Jakub Rousseau, to proporcje zaczną 
się zmieniać. A kiedy jeszcze uświadomimy sobie, że pozorne umacnianie 
rządów rozumu doprowadziło do rewolucji francuskiej106, której niszcząca 
siła wywołała nagły przełom w dziejach i która musiała mieć swe przyczyny, 
więc z pewnością zaczęły one działać gdzieś w zakamarkach negatywności 
oświecenia – narracja Hegla wyda się wyjątkowo przekonująca i pouczająca. 
Nawet dzisiaj, kiedy spojrzymy wstecz na historię Europy przez okulary He-
gla, możemy ujrzeć wiele ciekawych rzeczy, które umykają czy prezentują się 
nieco inaczej w standardowej narracji historycznej. Wprawdzie są to okulary 
o spreparowanych soczewkach, które zakłócają znacznie proporcje powsta-
jącego obrazu, ale za to pobudzają wyobraźnię. I warto ich użyć107, by zrozu-
mieć oszołomienie Karola Marksa, kiedy po raz pierwszy wsadzono mu je na 
nos. Jak sam Marks relacjonował ojcu spotkanie z myślą Heglowską (a zjawił 

106 Hegel (nie tylko on zresztą) początkowo witał wybuch rewolucji z sympatią. Szybko 
jednak uznał ją za tryumf „subiektywnej zasady wolności” i czas, w którym „człowiek stanął 
na głowie”, próbując dostosować świat do swojej jaźni (partykularnej idei). Rewolucja fran-
cuska w najlepszym wypadku była etapem alienacji państwa, przedstawiającego się jednostce 
jako coś obcego – „zasada wolności zdobyła przewagę nad prawem”; G.W.F. Hegel, Wykłady 
z fi lozofi i dziejów, t. II, s. 343–444. 

107 Niniejsza książka jest pracą naukową, więc nie próbuję tutaj „spekulować”– a tym by-
łoby wykorzystanie praw dialektycznych do opracowania np. mojej wiedzy historycznej. Za-
chęcam jednak do podjęcia takiej świadomej próby – ponownie pokazuje ona „dialektykę przy 
pracy” i pomaga zauważyć, że dzięki podporządkowaniu wiadomości znanym dialektycznym 
prawom o historii opowiadać może każdy, i to w sposób interesujący, nawet jeśli jego wiedza 
o faktach wydaje się szczupła i zdroworozsądkowa. Tym zresztą denerwował Hegel współczes-
nych sobie i późniejszych historyków – utarła się nawet opinia, że zajmując się historią, myśli-
ciel z niewiadomych względów zajął się tym, na czym znał się najmniej. Ta wcale nierzadka 
tendencja do specjalizowania się w tym, w czym jest się najgorszym (mająca nawet swą nazwę: 
„prawo Rothbarda”), miała jednak ważkie przyczyny pozahistoryczne. Hegel był i pozostał 
fi lozofem – a historia stanowiła dla niego źródło argumentów, powodów, dla których nale-
żało uznać jego ogólnofi lozofi czne stanowisko za trafne. Była to, moim zdaniem, chwilami 
rozpaczliwa, ale jednak próba uruchomienia myślenia korespondencyjnego, dowodząca, że 
nawet najbardziej czysta i prawdziwa idea chce się przeglądać w świecie, by być znana i uznana 
jako coś intersubiektywnego. Nawet najbardziej kontemplacyjnie usposobiony mędrzec jest 
„zwierzęciem politycznym” – inaczej nie pisałby książek.
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się w Berlinie pięć lat po śmierci Hegla): „zupełnie nie mogłem myśleć”, „bie-
gałem jak szalony w parku przy brudnych wodach Sprewy”108.

Heglowskie ujęcie historii nie napawa optymizmem: „Dzieje powszechne 
nie są krainą szczęścia. Okresy szczęścia w dziejach to puste karty historii, 
ponieważ są to okresy zgody, okresy wolne od przeciwieństw”109. Trudno 
zresztą spodziewać się optymizmu po koncepcji, której wprost deklarowa-
nym źródłem, na co zwracał uwagę Stróżewski, są negacja i negatywność. Tak 
jednak jak negatywność Heglowskiego myślenia przechodzi w pozytywność 
samego bytu, tak pesymizm historii przechodzi w szczególną pozytywność 
teraźniejszości i jeszcze większą pozytywność przyszłości, którą wolno uznać 
za całkiem optymistyczną. Przy okazji narracja historyczna staje się tu narra-
cją polityczną, ujawniając, że od zawsze były właściwie jednym i tym samym. 
Dzięki temu Hegel może rozszerzyć swą koncepcję pod względem treścio-
wym i swobodnie posługiwać się pojęciami znanymi z języka polityki, taki-
mi jak państwo, społeczeństwo, prawo; i najważniejsze: wolność. Dokonując 
oczywiście ich niezbędnej interpretacji a nawet re-interpretacji. Warto zwró-
cić na to uwagę. Myśl polityczna Hegla jest zależna raz od historii, „interpre-
towanej” dialektycznie, a dwa od fi lozofi i (wiedzy o duchu), będącej źród-
łem wszystkich pojęć (ich treściowej istoty). Używane przez niego pojęcia 
polityczne, zwłaszcza kiedy odnosić się będą do konkretnych przedmiotów110

– istniejących państw, żyjących tu i teraz obywateli – to nie tylko Heglowska 
„interpretacja” takiego czy owego faktu, ale także interpretacja interpretacji 
(re-interpretacja) w odniesieniu do ogólnej teorii fi lozofi cznej (samej prawdy 
bytu)111. W wyniku takiego ruchu interpretacji i reinterpretacji wszelkie de-
fi nicje pojęć (jeśli rozumieć defi nicje jako próbę korespondencyjnego ustale-
nia Frege’owskiego znaczenia, przedmiotowego odniesienia pojęć) nabierają 
charakteru dialektycznego. Mówiąc wprost, stają się spójnymi, ale pozornie 
tylko znaczącymi „coś” (posiadającymi określoną treść) paralogizmami, 
nieustannie odwracającymi wzajemne implikacje112. Dotyczy to naczelnego 
i jednoczącego tak historię, jak politykę i fi lozofi ę pojęcia: wolności.

108 Za: Ch. Clark, Prusy…, s. 385.
109 G.W.F. Hegel, Wykłady z fi lozofi i dziejów, t. I, s. 41.
110 Ze wszystkimi zastrzeżeniami związanymi z Heglowskim rozumieniem przedmiotu, 

jako nie w pełni poznanego elementu całości – prawdy. Patrz poprzedni podrozdział.
111 „Prawda jest całością”, a jedyną prawdą jest duch – obejmujące istotę wszystkiego poję-

cie. Nawet encyklopedia w wydaniu Hegla nie trzyma się przedmiotowych podziałów (włas-
nego spisu treści), ale nieustannie odnosi wszystko do absolutu – stając się, zgodnie z intencją 
autora, Encyklopedią nauk fi lozofi cznych.

112 Jak w przypadku tezy z Zasad fi lozofi i prawa: „co jest rozumne jest rzeczywiste; a co jest 
rzeczywiste jest rozumne”. Wywoływała ona i wywołuje spory o ewentualną konserwatywną 
(skoro coś jest, to należy zaakceptować jako rozumne) lub rewolucyjną (skoro coś wydaje się 
nierozumne, to należy odrzucić jako nierzeczywiste) wymowę słów myśliciela. Chcąc uchwy-
cić stojące za podobnymi paralogizmami poglądy samego Hegla, trzeba spróbować znaleźć 
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Jedyna „treściowa” prawda na temat wolności brzmi: jest ona znamieniem 
ducha113, a jako taka stanowi właściwie synonim samowiedzy:

W swoim specyfi cznym dziele wolność absolutna staje się dla siebie przed-
miotem i samowiedza doświadcza, czym jest ta wolność. Sama w sobie jest ona 
właśnie tą abstrakcyjną samowiedzą, która unicestwia w sobie wszelką różnicę 
i wszelkie trwałe istnienie różnicy114.

Duch stanie się wolny na szczycie „wieży Oakeshotta”, a jego wolność bę-
dzie tożsama z wolnością rzeczywistości, której fragmentem („momentem”, 
„systemem”, jak powiedziałby Hegel) jest rzeczywistość polityczna. Potwier-
dza to myśliciel w Encyklopedii nauk fi lozofi cznych:

Ale ta wolność, która ma wolność za treść i cel, sama jest początkowo tyl-
ko pojęciem, zasadą ducha i serca, i określa się jako taka, która ma się rozwi-
nąć w przedmiotowość, w prawną, etyczną, religijną, a także naukową rzeczywi-
stość115.

No dobrze, można zapytać Hegla, ale skoro proces samopoznania już 
trwa, a duch zdążył przekształcić w rozumną substancję znaczną część świata 
fi zycznego (materii), to i postęp wolności powinien być możliwy do zmierze-
nia – nawet jeśli kryterium to niezadowalające; a wolność powinna mieć już 
jakąś treść przedmiotową, realną – nawet jeśli nieco niezadowalającą – gdzie 
więc dowody?

Dzięki odwołaniu do historii Hegel takie dowody potrafi  dostarczyć, bo 
przecież:

O ile wiedza o idei, tj. wiedza ludzi o tym, że ich istotą, celem i przedmiotem jest 
wolność, jest wiedzą spekulatywną, to sama ta idea jako taka jest rzeczywistością 
ludzi, przy czym nie chodzi tu o rzeczywistość, którą oni w rezultacie tej wiedzy 
mają, ale o rzeczywistość, którą są116.

A że wyjaśnienia dotyczące wolności mają ostatecznie służyć myśli poli-
tycznej, nie zaś nauce historii, trudno się dziwić, że Hegel zwraca ostatecznie 
uwagę na tradycyjne „byty” polityczne: jednostki i państwa (oraz wszystkie 

i zrekonstruować zarówno teoretyczny kontekst podobnych wypowiedzi, jak poszukać od-
niesień historycznych (innych, i niedialektycznych wypowiedzi, czy zachowań fi lozofa). Tak 
postępuje m.in. Shomo Avineri, przez co jego interpretacje myśli Hegla, choć nie mają takie-
go rozmachu, co interpretacje Charlesa Taylora czy Alexandre’a Kojève, wydają się bardziej 
zgodne z samym Heglem. Por.: S. Avineri, Hegla teoria nowoczesnego państwa, Warszawa 2009 
(w odniesieniu do wspomnianej tezy patrz rozdz. VI).

113 G.W.F. Hegel, Wykłady z fi lozofi i dziejów, t. I…, s. 26.
114 G.W.F. Hegel, Fenomenologia ducha…, s. 381.
115 G.W.F. Hegel, Encyklopedia nauk…, s. 494.
116 Tamże, s. 493.
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rodzaje wspólnot pośrednich: jak rodzina i społeczeństwo117). To w nich do-
strzec możemy wolność, co oznacza, że musi im ta wolność w jakiś sposób 
przysługiwać. Musi to być przy tym sposób w niczym nienaruszający wol-
ności ducha, a ten (wraca perspektywa fi lozofi czna) „jest czuwającą świado-
mością pewną samej siebie, która nie daje się zajść od tyłu”118. O jaką więc 
wolność „konkretną” może tutaj chodzić119?

Hegel odpowiada prosto. W przypadku jednostek wolność polega na roz-
poznaniu tego, „co jest konieczną potrzebą i nakazem epoki”120. Myśl praw-
dziwie wolnego człowieka spotyka się więc właściwie z myślą ducha (patrz 
przykład samego Hegla), co samą konieczność każe postrzegać dialektycznie 
– jako negację wolności, czyli w istocie jedynie negatywność (formę) pozy-
tywnie urzeczywistniającego się wolnego działania. Ale równocześnie działa-
nie wolne – czyn – samo jest negatywnością, ponieważ działając, niszczymy 
to, co już pozytywnie „czymś” jest121.

Tak powstają bohaterowie, a ich przeznaczeniem – świadomie akcepto-
wanym i tym samym wolnym – jest „rozpoznać to ogólne, ten konieczny, 
najbliższy szczebel rozwoju ich świata, uczynić go własnym celem i poświęcić 
mu swoją energię”122. Nagroda nie polega tu na osobistym szczęściu (przeciw-
nie, bohaterowie są samotni i najczęściej umierają młodo), ale na aktywnym 
uczestnictwie w procesie dziejowym. To imiona bohaterów zapamiętujemy 
jako symbole epok, choć z punktu widzenia ducha imiona te są przypadkowe 
i niewiele znaczące. Na tym polega „chytrość”123 rozumu; wprawdzie duch 
potrzebuje ludzkich ciał i mózgów, ale są one wyłącznie wehikułami idei. 
Tylko tak rozumieć można splendor wolności będący udziałem jednostek: 
potrafi li, i uczynili, więcej niż reszta, ale wyłącznie dlatego, że czynili to, co 
i tak musiało zostać uczynione.

Podobnie wygląda wyjątkowa rola instytucji państwa. Jest to swego rodza-
ju forma124 rozwijająca się dzięki ożywiającej ją idei czy zasadzie duchowej. 

117 Szczególnie społeczeństwo obywatelskie jest dla Hegla ważnym tworem „pośredniczą-
cym” między jednostką (żądającą uznania swej odrębności od wspólnoty) i państwem (doma-
gającym się od jednostek posłuszeństwa). To także jeden z przejawów Heglowskiego myślenia 
w kategoriach dialektycznych triad, w których „termin średni” (jak w przypadku ducha samo-
wiedza) pozwala uzgodnić pozorne przeciwieństwa.

118 G.W.F. Hegel, Fenomenologia ducha…, s. 253.
119 Zdaję sobie sprawę, że w pracy naukowej nie wypada zadawać zbyt wielu pytań. Ale 

chcąc jak najpełniej przybliżyć czytelnikowi specyfi kę dialektycznego rozumowania, tam, 
gdzie ta dialektyka najbardziej oddaje proces myślenia, muszę zgodzić się na jej warunki 
– a pytania od czasów Sokratesa stanowią istotę dialektycznego postępowania.

120 G.W.F. Hegel, Wykłady z fi lozofi i dziejów, t. I…, s. 46.
121 G.W.F. Hegel, Fenomenologia ducha…, s. 216.
122 G.W.F. Hegel, Wykłady z fi lozofi i dziejów, t. I…, s. 46.
123 Tamże, s. 49.
124 Już w tzw. Najstarszym programie systemu niemieckiego idealizmu – który najprawdopo-

dobniej pisał Hegel we współpracy z późniejszymi przeciwnikami: Friedrichem Schellingiem 
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W przypadku różnych narodów zasady te różnią się od siebie: „każdy na-
ród musi samodzielnie przebyć swoje własne szczeble kultury, zanim włączy 
się w ogólny porządek świata125. Zdarza się jednak, że zasada danego narodu 
„znajduje zastosowanie wobec reszty świata pozbawionej oparcia”126, a więc, 
podobnie jak w przypadku wybitnych jednostek, dane państwo zostaje wy-
niesione przez ducha do rangi głównego aktora na scenie dziejowej. Oprócz 
bohaterskich jaźni każda epoka ma więc także swego kolektywnego boha-
tera – konkretne państwo, uosabiające uzyskany przez ducha szczebel świa-
domości. Oznacza to jednak, że państwa musimy postrzegać jako wyodręb-
nione i swoiste całości, które wprawdzie zawierają w sobie rozliczne i często 
skonfl iktowane składowe – jednostki, rodziny, grupy społeczne – ale w spo-
sób dialektyczny przekraczają wszelkie partykularyzmy, tworząc niezależną 
od nich jedność. „Państwo jest samowiedną substancją etyczną”, co ozna-
cza, że posiada niezależny rozum i wolę, która dąży ku jego dobru, a dzięki 
temu jest „bezwzględnie podmiotowością, a jako rzeczywistość – jedynym 
indywiduum”127. Co wynika z tego dla obywateli?

Hegel odpowiada dialektycznie. Państwo ma obywateli „zachowywać […] 
jako osoby […], a następnie działać na rzecz ich pomyślności”, ale zarazem:

cały sposób myślenia i działalność jednostki […] ma ono sprowadzić na powrót 
do życia ogólnej substancji i w tym sensie jako wolna władza w stosunku do 
owych podporządkowanych sobie sfer stanowić dla nich zaporę128.

Od Hegla dowiadujemy się więc, że jednostki mogą być wolne, jeśli rozpo-
znają wymagania stawiane przez duchu i jeśli objawią swym czynem to, czego 
jeszcze nie ma. Ale dowiadujemy się też, że jedynym wolnym podmiotem 
jest państwo, któremu te same jednostki jako obywatele są winne absolutne 
posłuszeństwo, będące świadomym i rozumnym uczestnictwem w budowie 
jego potęgi na wszystkich szczeblach życia społecznego. Nie ma tu miejsca 
na liberalny indywidualizm, rozgraniczający obszar wolności jednostki (sferę 
prywatną) i obszar relacji politycznych. Stan, w którym obywatele i państwo 
pozostają niezależni od siebie (czyli stanowią swoje przeciwieństwo), byłby 
tożsamy ze stanem barbarzyństwa, charakterystycznego dla minionych spo-
łeczeństw. Podsumowując:

i Johannem Hölderlinem, pojawia się myśl, że państwo nie jest ideą (tzn. nie ma „idei państwa” 
jako takiej), a jedynie formą, czy maszyną, przez którą idea może realizować się w świecie; 
G.W.F. Hegel, [Najstarszy program systemu niemieckiego idealizmu] [w:] tenże, Pisma wczesne 
z fi lozofi i religii, tłum. G. Sowinski, Kraków 1999, s. 275.

125 G.W.F. Hegel, Ustrój Niemiec, tłum. W. Wypych, „Studia Filozofi czne” 1981, nr 12 
(193), s. 21.

126 Tamże.
127 G.W.F. Hegel, Encyklopedia nauk…, s. 526–527. 
128 Tamże, s. 527.
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Państwo jest rzeczywistością wolności konkretnej. Wolność konkretna jednak 
polega na tym, że jednostkowość osobowa i jej interesy szczegółowe osiągają w niej 
swój pełny rozwój i uznanie swego prawa dla siebie (w systemie rodziny i spo-
łeczeństwa obywatelskiego), a także przechodzą z jednej strony w interes ogółu, 
a z drugiej uznają zgodnie z własną wiedzą i wolą ten interes ogółu za swego włas-
nego substancjalnego ducha i czynne są dla niego jako swego ostatecznego celu129.

Wsłuchując się uważnie w pełne dialektycznych odniesień wyjaśnienia 
Hegla dotyczące wolności, można się zastanawiać, czy w ogóle mają one ja-
kiekolwiek znaczenie polityczne. Znaczenie to można im oczywiście przypi-
sać, ale żeby to zrobić, należy przebić się przez Heglowski pancerz dialektyki 
i przyszpilić konkretną treść jego twierdzeń. Według samego fi lozofa jest to 
oczywiste uśmiercenie „żywej” myśli towarzyszącej rozwojowi prawdy, ale 
bez takiego uśmiercenia – czyli odsunięcia na bok jego fi lozofi i – niemożliwe 
jest w zasadzie poznanie „myśli politycznej Hegla”. Skutkuje to jednak nie-
uniknionym uproszczeniem i przemianą opozycji dialektycznych w opozycje 
realne, a później odrzuceniem tego z członów opozycji, który jako negatywny 
wydaje się niepotrzebnie przeszkadzać w analizie. Postępując w ten sposób, 
można z Hegla zrobić „konserwatywnego romantyka”130, „umiarkowane-
go liberała”131, a nawet pruskiego „reakcjonistę, nacjonalistę czy prekursora 
nazizmu”132. Ale też zwolennika państwa prawa czy społeczeństwa obywatel-
skiego133.

Historyka doktryn politycznych takie wykorzystanie cieszy. To właśnie 
dzięki temu myślenie polityczne dowodzi swej żywotności jako myślenie 
(„jak”), a nie wiedza („co”). I pod tym względem polityczny potencjał syste-
mu Hegla jest olbrzymi; wręcz absolutny, jeśli tylko rozumieć tę absolutność 
jako niezróżnicowaną energię czekającą na konkretne wykorzystanie.

Przez samego Hegla jednak ta energia została źle wykorzystana. Wszyst-
ko przez nadmierne przywiązanie do prawdy. Umieszczenie jej na szczycie 
„wieży Oakeshotta” i jednocześnie u kresu dziejów sprawiło, że konsekwen-
tnie dialektyczna próba wykorzystania tej prawdy jako wskazówki działania 

129 G.W.F. Hegel, Zasady fi lozofi i prawa, tłum. A. Landman, Warszawa 1969, s. 245–246.
130 K. Mannheim, Das konservative Denken, „Archive für Sozialwissenschaft  und Sozial-

politik” 1927, nr 57, Tübingen.
131 Z. Kuderowicz, Wolność i historia. Studia o fi lozofi i Hegla i jej losach, Warszawa 1981, 

s. 239.
132 Po raz pierwszy o związki z pruską reakcją oskarżył Hegla już w 1857 r. Rudolf Haym, 

a później opinia zaczęła żyć własnym życiem zwłaszcza w literaturze anglosaskiej (patrz: K. 
Popper, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, t. II…, s. 35–88); por. S. Avineri, Hegla teoria…, 
s. 146–147; Th e Hegel Myths and Legends, red. J. Stewart, Evanston 1996.

133 Patrz m.in.: Filozofi a polityczna Hegla. Istota, aktualność, kontynuacje, red. A. Przyłęb-
ski, Poznań 2007; Z. Pełczyński, Wolność, państwo, społeczeństwo. Hegel a problemy współczes-
nej fi lozofi i politycznej, Wrocław 1998. Co do najszerzej dyskutowanych i dziś interpretacji my-
śli Hegla, należą do nich prace skoncentrowane na jego fi lozofi i: Ch. Taylor, Hegel, Cambridge 
1975; A. Kojève, Introduction à la Lecture de Hegel, Paris 1947.
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politycznego mogłaby zadowolić jedynie tych, którzy wolność postrzega-
ją wyłącznie negatywnie, od strony rozumu, uważając za jej wystarczające 
potwierdzenie otwarte krytykowanie zastanej rzeczywistości, sprzeczności, 
konfl iktów i kryzysów. Dzięki temu zachowują głębokie wewnętrzne przeko-
nanie, że czynnie wspierają rozwój ducha, ponieważ na poziomie świadomo-
ści zachowują dystans wobec tego, co jest134. Gorzej natomiast przedstawia 
się sprawa w przypadku tych, którzy chcieliby usłyszeć od Hegla coś na temat 
konkretnych działań politycznych. Działanie ma to do siebie (co nie musi się 
nikomu podobać), że niewiele sobie robi z dialektyki. Jestem w stanie namy-
ślać się teoretycznie nad zasadnością pozbywania się tyranów, argumentując 
sensownie (i długo), że taki uśmiercony tyran będzie „i żywy, i martwy”, po-
nieważ pozbędę się jego cielesności, ale duch może trwać nadal w instytu-
cjach, prawie, pamięci społecznej itd. Jednak zabicie tyrana sprawi, że będzie 
on tylko martwy i nie przywrócę go do życia; choć właśnie to powinnam 
zrobić, żeby poznająca się rzeczywistość (duch) miała szansę odpowiednio 
wykorzystać dialektykę do własnego rozwoju. Hegel rozwiązuje ten problem 
dzięki bohaterom i tym państwom, które akurat odzwierciedlają uzyskany 
przez ducha stopień rozwoju samowiedzy. Po prostu każda jaźń i każde pań-
stwo coś czyni (ktoś gdzieś zabija tyranów, ktoś gdzieś nie), a zgodność rezul-
tatu z ogólną tendencją dziejową, czyli jego absolutną sensowność, szacuje 
duch. Tylko działania, które pomyślnie przejdą ustanowiony przez niego test, 
zasługują na miano wolnych.

Jednakże od strony jednostki zainteresowanej własnym działaniem poli-
tycznym taka spójna koncepcja może wzbudzić kolejne wątpliwości. Wynika 
z niej bowiem, że przekonanie o własnej wolności jest czysto subiektywne, 
podobnie jak subiektywne jest przekonanie o tym, że udało się komuś rozpo-
znać bieg dziejów. Naprawdę oceni to dopiero duch i dopiero wówczas, gdy 
skutki tego działania zleją się w jedno ze skutkami wszystkich innych działań 

134 Nasuwa się tu automatyczne porównanie ze stoicyzmem, który – jak przyznaje Hegel – 
potrafi ł właściwie uchwycić pojęcie wolności, wiążąc ją z rozumnością. Był jednak w kłopocie, 
ponieważ z uwagi na brak wolności w świecie (duch znajdował się na wczesnym etapie swego 
rozwoju), było to pojęcie puste, bez treści: „Toteż ogólniki o prawdzie i dobru, o mądrości 
i cnocie, przy których stoicyzm musi pozostać, są w ogólności zapewne wzniosłe, ponieważ 
jednak nie dają się w istocie treściowo rozwinąć, więc szybko zaczynają budzić znudzenie. 
(Fenomenologia ducha…, s. 143). Jednym słowem, stoicy, żyjąc na początku dziejów (o czym 
wiedzieć nie mogli), nie mieli nic konkretnego do powiedzenia o praktycznej stronie wolności. 
Paradoks polega na tym, że – ujmując sprawę dialektycznie – polityczna koncepcja autora Fe-
nomenologii będzie cierpieć na podobną niemożliwość, tyle że od strony odwróconej (cienia). 
Otóż Hegel uważa, że potrafi  coś powiedzieć o treści wolności (konkrecie – państwach, pra-
wie), ponieważ duch rozwinął już realną stronę wolności tak bardzo, że da się w rzeczywistości 
dostrzec prawdę. Jeśli tak jest, problemu nie ma – ale pytanie, co upoważnia go do założenia, 
że „wieża Oakeshotta” jest już prawie skończona? Z perspektywy XXI w. mamy prawo w to 
wątpić, a tym samym wątpić w Heglowskie ujęcie wolności, tak jak Hegel wątpił w stoików – 
dalej sprawa ta będzie omówiona szerzej.
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(także przeciwnych). Można w tej sytuacji wątpić, czy Napoleon potrafi łby 
docenić niezmienną admirację Hegla wobec swojej osoby, gdyby wyjaśniono 
mu uprzejmie, że wszystkie jego sukcesy są dziełem ducha, a jemu samemu 
przydarzyło się po prostu wpasować w napisany przez konieczność scena-
riusz dziejowy, więc choć liczy się z pewnością zaangażowanie i entuzjazm 
wkładany przez Napoleona w swą rolę, obiektywnie to tylko rola „rozumu 
na koniu”135.

Istnieją powody, by przypuszczać, że Hegel chciał czuć się doceniony 
i chciał wyjść naprzeciw oczekiwaniom tych, którzy w praktyce politycznej 
widzieli szansę zaznaczenia swojej indywidualnej obecności. I tu właśnie po-
jawia się wybór, o którym wspominałam kilka stron wcześniej. Hegel nie tyl-
ko pokazuje wyraźnie, że dane mu było spotkać ducha na drodze metafi zycz-
nych dociekań dialektycznych – prezentujących się od strony rozumu jako 
czysta „negatywność” (nieprzesądzająca niczego, a więc odporna na błąd), 
przez co jego fi lozofi a stawała się „prawdziwa” i „demonstratywna”. Dodat-
kowo twierdzi, że duch właśnie kończy136 swą historyczną wędrówkę i oto 
nadchodzi ostatnia epoka w dziejach świata. Dzięki temu teraźniejszość 
i przyszłość również mogą nabrać solidnego charakteru „prawdy” (wiedzy) 
objawiającej się w myśli politycznej fi lozofa. Jeśli tak (kolejne ważne „jeśli”), 
tylko polityk heglista może być politykiem skutecznym. Jako jedyny nie musi 
bowiem przewidywać skutków swych konkretnych działań i obawiać się, że 
ze względów, których nie wziął pod uwagę, działanie skończy się porażką 
– on te skutki już zna, a są one tożsame z urzeczywistnieniem wolności.

Hegel wyraźnie chce przyjść polityce z pomocą. Mimo całej dialektycznej 
negatywności rozum „Heglowski” i rozum „Kantowski” tak samo tęsknią za 
światem (może i marnym światem) faktów i to ten świat pragną zmienić, by 
korespondował z fi lozofi cznymi ustaleniami. Jest to tęsknota usprawiedliwio-
na, ale czasem podszepty serca prowadzą do „obłędu zarozumiałości”137, jak 
przekonuje nie kto inny, jak Hegel. Jest to właśnie istota dogmatyzmu, w któ-
rym rozum oszukuje sam siebie, uznając za prawdę coś, co na mocy tego 
samego rozumu nie może nią być.

Dialektyk oczekujący od dialektyki zbyt wiele właściwie jest skazany na 
swego rodzaju „obłęd”, który łagodniej można nazwać „syndromem epoki 
przedostatniej”. Jeśli jest się jedynym fi lozofem (także politykiem) rozumie-
jącym historię i zdolnym przez to opisać właściwie warunki rządzenia, po 
prostu „nie warto” żyć w innym miejscu dziejów. Gdyby pojawił się ktoś taki 

135 T. Kroński, Rozważania wokół Hegla, Warszawa 1960, s. 489.
136 Czas jest w tym „kończeniu” absolutnie nieistotny – chodzi o ostatnią jakościową 

zmianę, która doprowadzi do uzyskania przez ducha pełnej samowiedzy. Wolność myśli i wol-
ność bytu staną się wówczas tożsame.

137 Por. podrozdział Prawo serca i obłęd zarozumiałości w Fenomenologii ducha (s. 242 
i nn).
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na początku dziejowego procesu, byłby zwyczajnie niezrozumiany, ponieważ 
nie mógłby przedstawić żadnego dowodu, że sprawy mają się tak, jak mówi 
(żądania korespondencji nie da się unicestwić). Jego ewentualny tryumf był-
by tryumfem pośmiertnym wykopanego przez przyszłe pokolenia, wyjątko-
wo przenikliwego proroka. Tak widzi Hegel los stoików, którym było dane 
poznać wolność jako „uświadomioną konieczność”, ale mimo to ich rozwa-
żania szybko „znudziły” współczesnych138. Nie warto także żyć w epoce ostat-
niej; kiedy dzieje dobiegły końca, nadchodzi czas na doświadczanie wolności, 
a nie opowiadanie o niej. Po co rozpisywać się o czymś, co wszyscy widzą na 
własne oczy i co tym samym staje się banalne.

Dla fi lozofa aspirującego do wywarcia wpływu na innych najkorzystniej 
żyć w epoce przedostatniej, a jeszcze lepiej: u jej schyłku139. Jest on wówczas 
jedynym człowiekiem znającym przyszłość i zdolnym z grubsza udzielić 
reszcie wskazówek, jak przyspieszyć nadejście tejże przyszłości – z defi nicji 
doskonałej, bo wypełniającej sens dziejów (skoro dalej rozwijać się one nie 
mogą). A na dowód, że nie myli się w swych twierdzeniach, może przed-
stawić przekonujący i zinterpretowany zgodnie z własnymi kategoriami opis 
przeszłości. Przy odrobinie szczęścia uda mu się nawet doczekać ostatniej 
epoki, która będzie ostatecznym przypieczętowaniem jego racji, a więc i wiel-
kim osobistym sukcesem. Nie tylko Hegel i Marks dali się skusić takiej obie-
cującej perspektywie i do końca życia byli przekonani o rychłym wypełnieniu 
się czasów. Na przełomie XVIII i XIX wieku „syndrom epoki przedostatniej” 
okazał się wyjątkowo zaraźliwą dolegliwością (co nie oznacza, że nie występo-
wał wcześniej i nie występuje teraz), a pierwszeństwo dzierży tu zwyczajowo 
Jean Antoine Nicolas Caritat markiz de Condorcet, autor spisywanej po kry-
jomu, na strzępkach różnorodnych dokumentów, pracy wydanej w 1795 ro-
ku jako Szkic obrazu postępu ducha ludzkiego poprzez dzieje140. Kreślił w niej 
Condorcet wizję epoki szczęśliwości i wolności, która nastać miała po trud-
nych, ale zarazem błogosławionych wydarzeniach rewolucji francuskiej. 
Swych poglądów zrewidować nie zdążył, gdyż wcześniej, w okresie rządów 
jakobinów, został aresztowany, a potem znaleziony martwy w swej celi. Ale 
myślenie w kategoriach ostatecznego przełomu kultywowano nadal, dostrze-
gając jego ładunek perswazyjny i motywacyjny, a więc także polityczny. Wi-
zja lepszej przyszłości angażowała emocje, zakładana jej bliskość wzbudzała 
chęć działania, a właściwa interpretacja przeszłości (która okazywała się de-
terministycznym procesem wiodącym do aktualnego spełnienia) zaspokajała 

138 Patrz przypis 130.
139 Nota bene, pozwala to zrozumieć, dlaczego najbardziej znani prorocy obwieszczali za-

zwyczaj rychły koniec świata. Właściwie bez posiadania swojego końca świata nie warto być 
prorokiem. Między innymi dlatego w historii tyle już przeżyliśmy „końców”.

140 N. de Condorcet, Szkic obrazu postępu ducha ludzkiego poprzez dzieje, tłum. E. Hartleb, 
J. Strzelecki, Warszawa 1957.



131II. Mistrz wspinaczki: Hegel

potrzeby poznawcze, dowodząc zasadności przedstawianych tez. Tego rodza-
ju koncepcje nadawały się więc wyśmienicie nie tylko do opisu i wyjaśniania 
natury rzeczywistości, ale i kształtowania postaw politycznych. 

Jak zawsze, do wykazania konieczności rychłego końca historii Hegel 
przystąpił systematycznie i dialektycznie. Od strony bytu wyróżnił w dzie-
jach trzy wielkie całości – etapy uzyskiwania przez ducha pełnej samowie-
dzy. Początek, czyli dziecięcy okres dziejów, umieścił na Wschodzie (Chiny, 
Indie, Persja), by przez świat antyczny (młodość) dotrzeć wreszcie do świata 
chrześcijańsko-germańskiego. Ten ostatni jest dla niego „starością ducha” 
i „kresem dziejów powszechnych”, ale jednocześnie ich spełnieniem, a więc 
także tryumfem tożsamej z samowiedzą wolności: 

[…] ludy Wschodu wiedziały tylko, iż jeden człowiek jest wolny, świat Grecji 
i Rzymu, że niektórzy ludzie są wolni, a my [narody germańskie] wiemy, iż wolni 
są wszyscy ludzie sami w sobie141.

Dialektycznie, od strony rozumu, powyższą periodyzację wspiera druga. 
Odróżnił fi lozof Hegel trzy wielkie projekty myślenia towarzyszące ruchowi 
historii142. Pierwszy, znaczony imionami Talesa i Proklosa, który był charak-
terystyczny dla świata antycznego; drugi, zapoczątkowany wraz z nadejściem 
ery chrześcijańskiej (Chrystusa, św. Pawła) i kulminujący w dobie reforma-
cji; oraz trzeci, zainicjowany przemianami w fi lozofi i chrześcijańskiej. Pro-
jekt ostatni otwiera nazwisko Kartezjusza, a kończy… Oczywiście, żadne to 
zaskoczenie – Hegel. To jemu dane było wniknąć w tajemnice bytu; odkryć 
i wypowiedzieć system ostatniej fi lozofi i, który czeka, by stać się podstawą 
ostatniego historycznego wysiłku:

Do tego punktu doszedł obecnie duch dziejów powszechnych. Ostatnia fi lo-
zofi a jest rezultatem wszystkich wcześniejszych; nic nie przepadło, wszystkie za-
sady są zachowane. Ta konkretna idea jest rezultatem wysiłków ducha trwających 
prawie 2500 tysiąca lat […] – rezultatem jego pełnej powagi pracy nad tym, żeby 
stać się dla samego siebie czymś przedmiotowym, żeby poznać siebie. […] Tak 
długiego czasu trzeba było, żeby narodziła się fi lozofi a naszej epoki; tak leniwie 
i powoli duch pracował, żeby doprowadzić siebie do tego celu. […] Często wydaje 
się, że zapomniał on o sobie, że zagubił się; ale, przeciwstawiony sobie wewnętrz-
nie, prowadzi on wewnętrzną dalszą pracę […] aż w sobie okrzepły, przebija teraz 
skorupę ziemską, która oddziela go od jego słońca, jego pojęcia, tak że skorupa ta 
rozsypuje się nagle143.

Docenić należy skromność Hegla, który przyznaje, że jego koncepcja jest 
„tylko” rezultatem zmagań ducha i właściwie efektem „jego” poważnej pracy. 
Tak jak Napoleon był dla Europy tylko i aż „rozumem na koniu”, tak też autor 

141 G.W.F. Hegel, Wykłady z fi lozofi i dziejów, t. I…, s. 29.
142 Tamże, s. 159.
143 G.W.F. Hegel, Wykłady z historii fi lozofi i, t. III…, s. 649–650.
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Wykładów z fi lozofi i dziejów wydaje się dowodem tej samej chytrości rozumu 
realizującego swój wielki cel. 

 Jeśli jednak potraktować z należytą powagą całą Heglowską fenomenolo-
gię i wywiedzione z niej wnioski na temat przebiegu procesu samopoznania 
ducha myślami wypełniającego nasz świat, dzięki czemu staje się on formą 
i naczyniem żywej historii, to Hegel nie ma prawa wiedzieć, czy jego system 
jest istotnie systemem ostatnim i satysfakcjonującym kresem wszelkiego fi lo-
zofowania144. Nie może tego wiedzieć Hegel, ponieważ nie może tego wiedzieć 
sam dziejowy podmiot – duch. Chyba że ostatnia synteza została już doko-
nana, królestwo wolności nastało i duch spoczął wreszcie u siebie w wiecznej 
pełni i jedności. W każdym innym wypadku, nawet jeśli Hegel jest obiektyw-
nie świadkiem bliskiego powstania nowej syntezy, nie może mieć pewności, 
że będzie ona syntezą ostatnią: 

To, co znane, nie jest [jeszcze] dlatego, że jest w ogóle znane, czymś pozna-
nym. Zakładać przy poznawaniu coś jako znane i godzić się na to jest najzwyklej-
szym samooszukiwanie się, jak też wprowadzaniem w błąd innych […]145.

Gdyby duch wiedział przed dokonaniem syntezy, że usuwa ona ostatnią 
przeszkodę na drodze do zespolenia idei i rzeczywistości (ducha i świata), 
powaga całego procesu dialektycznego byłaby znacznie osłabiona. Cały po-
stęp dziejów jest tu przecież wynikiem interakcji między duchem a kreowa-
ną przez niego rzeczywistością. Jeśli duch wie, że po aktualnie wykonywanej 
pracy nie czeka go już żaden nowy problem, to pewnie wiedział także jedną 
syntezę wcześniej, że ma do „zaliczenia” jeszcze tylko jedno stadium aliena-
cji. Cofając się w ten sposób, można dojść do wniosku, że już od początku 
duch miał pełną świadomość swych kolejnych dialektycznych kroków, a więc 
przeżywane przezeń rozterki, napięcia i konfl ikty były co najwyżej igraszką 
ze swym przedmiotem (rzeczywistością). Tak specyfi czne poczucie humoru 
duchowi nie przystoi, chyba że jego prawdziwą naturą jest natura złego demo-
na zastawiającego sidła na niczego niepodejrzewających łatwowiernych fi lo-
zofów. Do takich Hegel z pewnością nie należał. Jednakże skoro nie wchodzi 
w grę kwestionowanie spójności rozstrzygnięć metafi zycznych, gdzieś taka 
niespójność musiała się pojawić, by potencjalnie rozsadzający cały system 

144 Gwoli ścisłości trzeba na obronę Hegla stwierdzić, że jego wypowiedzi dotyczące „kre-
su” i „ostatniości” są wystarczająco niejasne, by w razie potrzeby złagodzić ich wymowę. Być 
może Hegel nie ma na myśli „końca końców” i „ostatecznej ostateczności” – a tylko ostatecz-
ność „na teraz”. Jako wielki fi lozof prawdopodobnie zdawał sobie bowiem sprawę z opisanych 
tu (niżej) wątpliwości. Jednak nawet jeśli próbował się od nich uwolnić, to nie bardzo mu się 
to udało, ponieważ sugestie, że jesteśmy już zdecydowanie blisko końca, są u niego wyraźne na 
tyle, by wykorzystać je – jak to się tutaj czyni – przeciwko całej dialektycznej robocie. Jeszcze 
wyraźniej wystąpią one w dziele Marksa. 

145 G.W.F. Hegel, Fenomenologia ducha…, s. 30.
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wpływ jednostkowego i niedialektycznego, a politycznego wyboru Hegla 
mógł zostać w pewien sposób zneutralizowany. 

Skoro Hegel nie chce milczeć co do horyzontu przyszłości, to w imię kon-
sekwencji powinien przypieczętować swą zażyłość z duchem kompletnym 
opisem stadium jego spełnienia i tym samym nowej, ostatniej epoki, w której 
idea i świat, teoria i praktyka już nie „staną się”, ale „są” jednym. Byłoby to 
wspaniałe zwieńczenie całego dzieła; moment, w którym ostatni fi lozof nie 
tylko relacjonuje potomnym narodziny nowej epoki, ale także przedstawia 
wszystkim jej pierwsze zdjęcia, które – z racji tego, że to epoka ostatnia – na 
zawsze pozostaną aktualne. Ale właśnie tego Hegel zrobić nie chce. Podkreśla 
tę zastanawiającą niechęć Karl Löwith, pisząc, że autor Wykładów z fi lozofi i 
dziejów „pytająco wybiega w przyszłość, ku możliwej nowej krainie ducha, 
przy czym jednak wyraźnie rezygnuje z wiedzy”146. 

Istotnie, można odnieść wrażenie, że działania dialektyka są niespójne 
i chaotyczne. W myśli politycznej Hegla znajdziemy sugestie, że zadanie 
pojednania świata i ducha „powierzone zostało światu germańskiemu”147, 
a nową krainą i oazą wolności będą zjednoczone Niemcy, których wolnoś-
ciowa zasada już raz w dziejach dowiodła swej przydatności, materializując 
się w ramach średniowiecznego systemu lennego148. Tak z pewnością zostały 
jego myśli zrozumiane w Prusach, choć jeszcze na przełomie stuleci autor 
Ustroju Niemiec nieszczególnie to państwo lubił, mimo uznania jego rosnącej 
dominacji nad innymi krajami Rzeszy. Równocześnie wspominał, że właści-
wie swego momentu dziejowego nie przeżyły jeszcze narody słowiańskie149, 
choć z drugiej strony wątpił w potencjał Europy w ogóle, sugerując, że być 
może duch zacznie namyślać się intensywnie nad Ameryką150. 

Mimo to opinia Löwitha zdaje się nie doceniać dialektyki i dialektyków. 
Hegel „nie rezygnuje z wiedzy”, bo nigdy i nigdzie nie rezygnuje z prawdy. 
Wie jednak, że we wszelkie próby jej „pozytywizacji”, czyli udzielenia kon-
kretnych (tak jak potocznie rozumiemy konkretność – jako zastosowanie 
strategii korespondencyjnej) odpowiedzi na pytania o przyszłość, wpisane 
jest za duże ryzyko. Ryzyko odpowiedzialności. Wykładając karty na stół, 
Hegel potwierdziłby osobistym przykładem to, co swoją drogą uznać należy 
za największe osiągnięcie jego myślenia: zrozumienie, że każdy człowiek jest 
istotą historyczną do szpiku kości – i swoją historycznością ograniczoną – 
także w aktywności poznawczej. Upływ czasu czy rozwój ducha weryfi kują 
wszystko, co stoi po stronie świata od nowa, a to, co dziś wydaje się „takie”, 

146 K. Löwith, Od Hegla do Nietzschego. Rewolucyjny przełom w myśli XIX wieku, tłum. 
S. Gromadzki, Warszawa 2001, s. 60.

147 G.W.F. Hegel, Wykłady z historii fi lozofi i, t. I…, s. 153. 
148 G.W.F. Hegel, Ustrój Niemiec…, s. 21, 23.
149 G.W.F. Hegel, Wykłady z fi lozofi i dziejów, t. II…, s. 206.
150 Tamże, t. I…, s. 130.
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jutro jest już „inne”. Jeśli więc stwierdzimy coś lub zrobimy coś „pozytywne-
go” (konkretnego po prostu), ryzykujemy, że z czasem wyjdzie na jaw nasza 
pomyłka i niewłaściwe zrozumienie sytuacji. Hegel nie jest gotowy na takie 
ryzyko, a tym samym prezentuje własną jaźń jako niehistoryczną – zdolną 
do towarzyszenia duchowi także w procesie reinterpretacji zdarzeń. Mówiąc 
wprost, potrafi  wykazać, że ma niezmiennie rację, choć co do opisu i oceny 
konkretnych faktów jego tezy mogą (a nawet muszą) być nieustannie rewi-
dowane. To, co szczegółowe, nabiera bowiem sensu tylko w świetle ogólnej 
zawsze prawdy. Jak w jendze: przełożenie jednego elementu zmienia układ 
całości, a więc także miejsce i opis wszystkich pozostałych klocków. Skoro 
jednak posługuje się on pojęciem prawdy w obszarze metafi zyki, to uwzględ-
niając intelektualną historię rozwoju i ekscesów dialektyki, można nazwać 
jego stanowisko dogmatyzmem. Zmierza ku tej skrajności już w fi lozofi i, łą-
cząc metodę i teorię dialektyczną; przenosi ten sam sposób myślenia na grunt 
historii, opowiadając dialektycznie proces dziejowy; by wreszcie ukazać jej 
walory polityczne. W ten sposób dialektyka staje się ostatecznie teorią dzia-
łania, które – pozornie zmienne i dynamiczne (oddające ruch ducha) – jest 
w istocie równie dogmatyczne jak całość systemu fi lozofi cznego. Dogmatyzm 
nie oznacza tutaj błędów „merytorycznych” – nie zarzucam Heglowi, że któ-
reś z jego ustaleń jest nieprawdziwe i powinno się je poprawić czy odrzucić. 
Krytykuję samo roszczenie prawdy, nawet jeśli wynika ono ze zdroworoz-
sądkowego założenia, że tak „naprawdę” jedynie prawda może być sensow-
na. Problem polega wyłącznie na nieuniknionym subiektywizmie wpisanym 
w myślenie koherencyjne jako myślenie właśnie. O ile dialektyk przedstawia 
daną sobie prawdę jako coś godnego wyboru i wybór ten uzasadnia (a z tego 
Hegel wywiązał się, moim zdaniem, świetnie), jego autorytet inspiruje. Nie-
stety, kiedy po poznaniu prawdy wyciągnie wniosek: „inni kłamią” i należy 
„kłamstwu” temu przeciwdziałać, jego teoria staje się niebezpieczna. Również 
dla autora. Nie da się bowiem po prostu zanegować żądania korespondencji 
– wcześniej czy później rozdźwięk między głoszoną „prawdą” a brakiem 
obserwowania jej postępów w rzeczywistości wzbudza nieufność wobec jej 
depozytariusza. Nie wówczas, gdy dokonuje on interpretacji faktów „otwie-
rającej oczy” na prawdę, ale wówczas, kiedy musi nieustannie produkować 
ich nowe re-interpretacje, tak by wpasować fakty w wyznaczone ramy teorii. 
To dlatego dialektyka może mieć wyłącznie „rewizyjny charakter”, a każdy 
z następców danego „re-interpretatora” zacząć musi od zniszczenia jego teo-
rii. Jenga musi legnąć w gruzach, jeśli chcemy zbudować ją raz jeszcze – tym 
razem z wiarą, że wreszcie sięgnie wystarczająco wysoko, by prawda spłynęła 
na świat jako trwała jego „istota” czy „treść”. Ba, żyjąc długo, każdy dialektyk 
staje się własnym „rewizjonistą”, co przyznaje Hegel w ostatnim napisanym 
tekście – przedmowie do nowego wydania Nauki logiki. Prawda jest dosko-
nała, ale jej objawienie (w tym wypadku książka o logice) już nie; więc tak jak 
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Platon przerabiać miał Państwo siedem razy, tak Hegel chętnie przerobiłby 
swe dzieło siedemdziesiąt siedem razy151.

Każdy, kto preferuje myślenie w kategoriach korespondencji i nie rozumie 
dialektyki, jest podobnymi, często radykalnymi przeobrażeniami skonfudo-
wany i dostrzega w nich niezdecydowanie autora152. Jest to jednak wrażenie 
mylne, wynikające z nieporozumienia. Dialektyk dysponuje niezmiennie 
jedną i całościową prawdą, w stosunku do której rzeczywistość nie ma zna-
czenia jako zbiór faktów, ale wyłącznie jako zbiór przedmiotów, stających się 
faktami dopiero w wyniku ich interpretacji w kontekście całej teorii. Proces 
interpretacji jest przy tym ciągły, a wraz z zakładaną zmianą rzeczywisto-
ści (także w wyniku dialektycznego działania) nastąpić musi re-interpreta-
cja wcześniejszych interpretacji. To tak jak budowa nowego piętra w „wieży 
Oakeshotta”, które nie zmienia prawdy, ale z którego i prawdę widać lepiej. 
Doskonale uchwycił twórczy potencjał takiego postępowania Włodzimierz 
Lenin, posługując się ulubionym przez siebie pojęciem „taktyki”. Dzięki dia-
lektycznej reinterpretacji dzisiejszy wróg jutro może stać się przyjacielem 
(i odwrotnie), a dzisiaj podpisany program polityczny pojutrze może już być 
nieważny. Spektakularność politycznego zastosowania dialektyki jest w przy-
padku rewolucjonisty Lenina znacznie bardziej interesująca, niż może być 
w przypadku fi lozofa Hegla, ale schemat pozostaje bez zmian. 

Co do zasady Hegel i Lenin zgodzą się, że życie ludzkie składa się z dwóch 
uzupełniających się dialektycznie (i dialektycznych samych w sobie) „ru-
chów”. Wyjaśni Hegel:

Ten pierwszy ruch jest popędem wiedzy ku prawdzie, poznawaniem jako ta-
kim – działalnością teoretyczną. Ten drugi – popędem dobra do zrealizowania 
siebie – chceniem, działalnością praktyczną idei153.

To Lenin zrozumie jednak154, że dla dobra prawdy należy się skoncentro-
wać na drugim z tych ruchów. Sukces umocowanej w prawdzie praktyki po-
zwoli wreszcie skończyć z dialektyką i pokazać dowód na własne racje także 

151 G.W.F. Hegel, Nauka logiki, t. I…, s. 28.
152 Jeśli zmiana – poglądów, programu, zachowań – występuje u tej samej osoby. Ale musi 

ona wystąpić także między kolejnymi dialektykami, nawet jeśli głoszą tę samą prawdę. To dla-
tego tak trudno wyjaśnić naturę związku (i braku związku) między myślą Marksa i Lenina, czy 
później Lenina i Stalina itd. Twierdzę jednak, że związek ten jest wyjątkowo wyraźny i doty-
czy ciągłości myślenia dialektycznego, a w przypadku marksistów także treści dialektycznej 
„prawdy”, której urzeczywistnianie musi się zacząć od reinterpretacji dzieła poprzednika – od 
czasów tajnego referatu Nikity Chruszczowa ta „reinterpretacja” będzie nazywana „krytyką 
błędów i wypaczeń”.

153 G.W.F. Hegel, Encyklopedia nauk…, s. 247.
154 Karol Marks stanowi tutaj ważne ogniwo pośredniczące. Jednak mimo całego zaan-

gażowania w rozwój ruchu robotniczego, Marks pozostał jego teoretykiem – jako naukowiec 
spełniał się bardziej w poznawaniu idei i budowaniu niezafałszowanej świadomości wśród 
innych.
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niedowiarkom. Umysł ludzki – nawet umysł dialektyka – chce móc odwo-
łać się do korespondencji: nie wystarcza mu pewność fi lozofi czna ani nawet 
pewność historyczna, czy pewność przewidywań. Chce odzyskać pewność 
zmysłową, w której prawda to zawsze rzecz do zrobienia. To „przestępstwo” 
przeciwko rozumowi spekulatywnemu, polegające na wierności zdrowemu 
rozsądkowi, na karę nie zasługuje. Popełniał je wcale nierzadko także Hegel, 
zachwycając się na przykład kulturą grecką, w której dostrzegał ścisły zwią-
zek między prawdą i pięknem, czyniący z instytucji państwa dzieło sztuki155. 

Nie miejsce tu, by oceniać, czy i na ile sam Hegel świadomie wykorzysty-
wał polityczny potencjał swej wielkiej fi lozofi i. Być może jak inni dał się jej 
porwać i widząc swą rosnącą popularność (250 studentów na sali156 w tam-
tych czasach… dziś zresztą także, to nie byle co), coraz częściej odwracał 
wzrok od ducha, pragnąc przekazać wnioski płynące z wiedzy o nim swym 
uczniom. By wnioski te były wystarczająco atrakcyjne, a Hegel mógł wyros-
nąć na jedynego pośrednika między ideą a tęskniącą za nią rzeczywistością, 
musiał przekonać wszystkich, że przed ludzkością znajduje się już tylko jeden 
zakręt historii. Był to jedyny politycznie rozsądny wybór. Ale był to też wybór 
dokonany nie przez ducha, lecz przez Hegla, któremu, widać, nie wystarczała 
rola fi lozofa czysto spekulatywnego i który czuł się powołany do odegrania 
roli politycznej. W perspektywie wyborów osobistych takie poczucie obo-
wiązku można z pewnością docenić. Niestety, podejmując związane z nim ry-
zyko, poddał cały swój imponujący system nie tylko ocenom fi lozofi cznym157, 
ale także politycznym. Bilans w tym ostatnim aspekcie nie wypada dla Hegla 
najlepiej. Żartobliwie zauważył Bertrand Russell:

Osobliwe, że proces przedstawiany jako proces kosmiczny miałby rozegrać 
się na naszej planecie, a w lwiej części w okolicy Morza Śródziemnego. Ani też 
nie ma żadnego powodu, jeśli rzeczywistość jest bezczasowa, by późniejsze stadia 
tego procesu urzeczywistniały kategorie wyższe niż stadia wcześniejsze – chyba 
że poczynimy bluźniercze założenie, że wszechświat stopniowo uczył się fi lozofi i 
Hegla158.

Po prawie dwustu latach możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa 
stwierdzić, że wszechświat niewiele się od Hegla nauczył. Nauczyli się za to 
wiele jego mniej i bardziej wierni naśladowcy.

155 Por. K. Guczalska, Pańtwo jako dzieło sztuki. Piękno i wolność  w fi lozofi i Hegla, Kraków 
2010.

156 Za: J. Disse, Metafi zyka od Platona do Hegla…, s. 248.
157 Nawet tak krytyczny Popper oddaje mu tu sprawiedliwość, stwierdzając istotny wkład 

Hegla w nowatorskie postrzeganie historii fi lozofi i; por. K. Popper, What is Dialectic?…, s. 16.
158 B. Russell, Dzieje fi lozofi i zachodniej…, s. 832. Russell sugeruje, że Hegel nie tyle „spot-

kał” ducha w wyniku fi lozofi cznej wspinaczki na „wieżę Oakeshotta”, co chciał go tam zapędzić.



III. Marks, czyli o kluczu zmieniającym się 
w wytrych

1. Wstęp

Możliwe, że się skompromituję. Ale zawsze z pomocą  przyjdzie odro-
bina dialektyki. Oczywiście sformułowałem swe prognozy tak, by mieć 
rację, nawet jeśli zdarzy się coś odwrotnego1.

Przytoczone słowa najlepiej oddają wiarę Marksa w potęgę dialektyki. Dia-
lektyk zawsze ma rację… chyba że racji nie ma, ale nawet wtedy potrafi  
uniknąć odpowiedzialności za błąd. To wcale nie dowcip. Nie jest to też 
próba zdyskredytowania twierdzeń Marksa czy samego Marksa za niezro-
zumienie, czym teoria naukowa – a do takiej rości on sobie prawa – być 
powinna. Wręcz przeciwnie, całkiem poważnie warto rozważyć, jak nieprze-
kraczalna i groźna staje się każda koncepcja, zwłaszcza polityczna, która nie 
zadowala się swymi ustaleniami. Zamiast cieszyć się własnym potencjałem 
wyjaśniającym i pogłębiać rozumienie rzeczywistości (co zawsze rodzi ryzy-
ko błędu i konieczność jego akceptacji, do porzucenia dotąd wyznawanych 
przekonań włącznie), dba ona przede wszystkim o wykazanie własnej nieza-
wodności. W naturalny sposób staje się wówczas sojusznikiem metod, któ-
re – odpowiednio wykorzystane – pozwalają zapewnić jej nieśmiertelność. 
Dialektyka jest tu doskonałym wyborem. Na nieszczęście – i dla koncepcji, 
i dla dialektyki.

„Nauka to potęgi klucz”, głosi przysłowie. Wiedza to władza, przekonują 
w tym samym duchu Th omas Hobbes i Michel Foucault. Wiedzieć, znać, 
rozumieć to inaczej wpływać, kontrolować, wykorzystywać. Dla Marksa od 
początku liczył się taki praktyczny walor myślenia. Jak krótko podsumował: 
„Filozofowie rozmaicie tylko interpretowali świat; idzie jednak o to, aby go 

1 Wydanie niemieckie dzieł Marksa i Engelsa; tenże, Werke, t. XXII, Berlin (Ost): Institut 
für Marxismus-Leninismusbeim ZK der SED, 1956, s. 217.
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zmienić”2. Stawiał więc sobie jasne cele polityczne, do których teoria miała 
być jedynie wstępem: kluczem otwierającym drzwi nowej, lepszej rzeczy-
wistości. Jak to jednak z kluczami bywa, muszą one pasować do zamka. To 
świat stawia warunki, z którymi myślący fi lozof musi się liczyć, pieczołowicie 
szlifując przygotowywane dla nas narzędzie. Marks poświęcił temu przedsię-
wzięciu całe życie i nie można mu zarzucić niechlujności czy braku wytrwa-
łości. Nie zdążył, a może i nie chciał samodzielnie swym dziełem się posłużyć. 
Jego działalność polityczna nie przestała być teoretyzowaniem i pouczaniem 
innych, czy to w wersach Manifestu Komunistycznego, czy w dyskusjach na 
forum I Międzynarodówki, czy w Krytyce Programu Gotajskiego. Marks ofe-
rował swój klucz do świetlanej przyszłości innym i nie potrzeba szczególnej 
empatii, by zrozumieć jego niepokój z tym związany. A co, jeśli ewentualni 
klienci włożą go do zamka historii, a ten nie zadziała? 

Zagadnienie, czy myśleniu ludzkiemu właściwa jest prawdziwość przedmio-
towa, nie jest zagadnieniem teorii, lesz zagadnieniem praktycznym. W praktyce 
człowiek musi dowieść prawdziwości, tzn. rzeczywistości i mocy, ziemskiego cha-
rakteru [Diesseitigkeit] swego myślenia3.

Intelektualnych rzemieślników pokroju Marksa wiek XIX znał wielu. 
Można było wybierać i przebierać między oferowanymi przez nich teoriami. 
Ale i z łatwością można było każdą z nich odesłać do lamusa, gdy tylko oka-
zywały się nieprzydatne. Sam Marks wyrzucił wiele konkurencyjnych recept 
na śmietnik historii, oskarżając je a to o idealizm, a to mistycyzm, a to znowu 
o utopizm czy dogmatyzm. Za tymi epitetami stał zarzut główny: brak prak-
tycznego zastosowania. Nauka, wiedza nie może być kluczem, który powiesi-
my na ścianie dla ozdoby albo schowamy do kieszeni, by dotykając go od cza-
su do czasu, cieszyć się stwarzaną iluzją dostępu do lepszego świata. Ma ona 
wprowadzić ludzkość w progi nowej rzeczywistości. Jest to jedyny rozstrzy-
gający dla teorii test. I Marksowi wydawało się przez krótką chwilę w końcu 
lat 40., w czasie Wiosny Ludów, że właśnie jego klucz zazgrzytał przyjemnie 
dla ucha w zamku historii, a drzwi do przyszłości drgnęły. To wtedy pozwolił 
sobie, wspólnie z Fryderykiem Engelsem, na odrobinę entuzjazmu, któremu 
dał wyraz w Manifeście Komunistycznym. „Widmo krąży po Europie – widmo 
komunizmu”, pisał, nakazując wszystkim proletariuszom: „łączcie się!”. 

2 K. Marks, Tezy o Feuerbachu [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 3, Warszawa 1961, s. 8 
[dalej stosuję skrócony zapis bibliografi czny: odwołania do pozycji wydawanych przez Wy-
dawnictwo KiW w serii Dzieła Marksa i Engelsa są oznaczone jako MED z podaniem numeru 
tomu zawierającego daną pracę]. Leszek Kołakowski zwraca uwagę, że teza ta nie jest orygi-
nalnym pomysłem Marksa, lecz trafi ła do środowiska lewicy heglowskiej dzięki fi lozofi i czynu 
Augusta Cieszkowskiego, por. L. Kołakowski, Główne nurty marksizmu, cz. I, Poznań 2000, 
s. 108.

3 K. Marks, Tezy o Feuerbachu…, s. 5.
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Jednak entuzjazm Marksa okazał się nieuprawniony, a przynajmniej 
przedwczesny. Drzwi do przeczuwanego komunizmu pozostały zamknię-
te. Czyżby nie te drzwi? Nie ten zamek? Nie ten klucz? …Nie ten Marks? 
(ostatnie pytanie stawia duch Heglowski). Możliwe, że odpowiedź brzmiała-
by w każdym przypadku „tak”. Dzięki dialektyce brzmi jednak „i tak, i nie”. To 
z jej pomocą udało się Marksowi nadać swej teorii uniwersalną i niepodwa-
żalną wartość. W konsekwencji zamierzona teoria klucz do zrozumienia i za-
działania w świecie okazała się teorią wytrychem, otwierającym każde drzwi, 
bez względu na subtelności związane ze specyfi ką ewentualnych zamków. 
Mimo to uznanie Marksa za dialektyka nie jest tak oczywiste, jak może się 
to wydawać na pierwszy rzut oka. Mówiąc krótko (i wyprzedzająco), metoda 
dialektyczna jest według Marksa niegodna odpowiedzialnego naukowca i fi -
lozofa. Jako strategia myślenia preferująca koherencję prowadzi w kierunku 
uznania suwerenności myślącego podmiotu wobec istniejącej rzeczywistości, 
a przez to przeczy podstawowym założeniom materializmu i rodzi dogma-
tyzm teorii. Z drugiej strony jednak, jako narracja potęgująca sprzeczności 
i pokazująca drogę do ich przyszłego przezwyciężenia może się okazać waż-
nym narzędziem przedstawiania robotnikom (zdecydowanie nie-naukow-
com) spójnego i rewolucyjnego programu zmian, nadającego sens ustalonej 
przez naukowca prawdzie i tym samym zdolnego mobilizować masy. Nie bez 
przyczyny używam w tym miejscu ważnych w tej książce kategorii „prawdy” 
i „sensu”. Marks, jak będę przekonywać, należy do tych fi lozofów, którym 
rozróżnienie to było bliskie, co nie znaczy, że respektował on ściśle wynika-
jące zeń ograniczenia w formułowaniu swej koncepcji. Ale tym bardziej jego 
zmagania z dialektyką i ambiwalencja w stosunku do niej zasługują na uwa-
gę. Zwłaszcza że ambiwalencja ta została zatarta już przez jego najbliższego 
współpracownika, Fryderyka Engelsa, a potem przemilczana przez Włodzi-
mierza Lenina, dla którego, podobnie jak dla Hegla, jedynie prawda może 
być sensowna i to ona musi stać się podstawą działania politycznego. Warto 
więc podjąć próbę rekonstrukcji oryginalnego stanowiska Marksa w kwestii 
dialektyki, nie tyle porównując jego koncepcję z dialektyką Hegla (bo taka 
perspektywa zmusza do koncentracji na treści obydwu), ile umieszczając je 
na tle przedstawionej tutaj historii dialektyki jako historii myślenia koheren-
cyjnego i jego nadużyć. To między innymi przez wzgląd na subtelności włas-
nego myślenia Marks pozostaje „wiecznie żywy”.

W 2013 roku rękopisy prac Marksa i Engelsa (w tym jedyna zachowana 
strona Manifestu Komunistycznego oraz osobista kopia pierwszego tomu Ka-
pitału z adnotacjami Marksa) zostały objęte ochroną w ramach programu 
UNESCO Pamięć Świata (Memory of the World Register4). Zainteresowanie 

4 Zob. http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/fl agship-project
-activities/memory-of-the-world/register/ [dostęp: 2.06.2015].
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pracami autora Kapitału jest widoczne nie tylko w kręgach samych marksi-
stów, ale także osób niemających z tym kierunkiem nic wspólnego. Ci ostatni 
często traktują Marksa jako ważnego adwersarza, którego obserwacje i uwagi 
powinny zostać wykorzystane do przemyślenia na nowo podstaw ekonomii 
liberalnej, czy szerzej: relacji między ekonomią a polityką. Podkreślają oni 
przede wszystkim krytyczny aspekt myśli Marksowskiej, dostrzegając jego 
znaczenie zarówno w teorii ekonomii, jak i w fi lozofi i politycznej. Inni, dla 
których Marks to ktoś więcej niż sprawny, ale niemający racji przeciwnik, po-
szukują głębszego wymiaru jego myśli, koncentrując się na przykład na silnych 
w jego pracach wątkach antropologicznych. Taki charakter miało obserwo-
wane na Zachodzie w latach 60. ubiegłego stulecia zafascynowanie „młodym 
Marksem”, podsycane między innymi przez teoretyków szkoły frankfurckiej. 
Nie wyczerpało się ono zupełnie w wystąpieniach młodzieżowych 1968 roku, 
ale trwa nadal, łącząc się z trzecim ważnym wątkiem obecnym u Marksa 
– zaangażowaniem rewolucyjnym, czyli przekonaniem o konieczności odrzu-
cenia bezdusznego kapitalizmu, którego niszczące działanie rozciąga się na 
całą sferę współczesnej kultury. Jawi się tutaj Marks jako obrońca więzi spo-
łecznych i krytyk indywidualizmu, a od cytowania jego poglądów nie stroni 
nawet liberalny w swej genezie komunitaryzm. Z czymś więcej niż sympatią 
odnosi się do Marksa jedna z odmian amerykańskiego libertarianizmu, tak 
zwany agoryzm5. Dla agorystów, radykalnych zwolenników wolnego rynku, 
jest teoretyk komunizmu sojusznikiem w bezkompromisowej krytyce insty-
tucji państwa i żądaniu jego zniesienia. Są wreszcie tacy, dla których atrakcyj-
ność Marksa wiąże się bezpośrednio z metodą dialektyczną6 – widzą w niej 
panaceum na problemy wynikające z dominacji logiki w naszym ujmowaniu 
problemów społecznych i gospodarczych. 

W wydanej w 1993 roku książce Spectres de Marx7 Jacques Derrida pró-
buje nawet udowodnić, że zadowoloną z siebie rzeczywistość kapitalistycz-
ną widmo czy widma Marksa będą nawiedzać na tyle często, że wypada 
powołać do życia specjalną badającą je naukę – hantologię (l’hantologie, od 
fr. hanter=nawiedzać8). Wprawdzie znając pociąg Derridy do wymyślania no-

5 S.E. Konkin, New Libertarian Manifesto, Koman Publishing, 1983.
6 Kilka przykładów: C.J. Arthur, New Dialectic and Marx’s Capital, Leiden 2004;

G. Carchedi, Behind the Crisis: Marxs Dialectics of Value and Knowledge, Leiden 2011;
P. Paolucci, Marx’s Scientifi c Dialectics: a Methodological Treatise for a New Century, Leiden 
2007; A. Pomeroy, Marx and Whitehead: Process, Dialectics, and the Critique of Capitalism, 
York 2004. Szczególnie godna polecenia, z uwagi na wieloletnie badania autora poświęco-
ne roli dialektyki w myśli Marksa jest praca: B. Ollman, Dance of Dialectic. Steps in Marx’x 
Method, Urbana–Chicago 2003 – zawiera ona m.in. długą listę współczesnych badaczy mar-
ksizmu (s. 7) i fi lozofów korzystających z marksizmu (s. 136–137) oraz rzetelną bibliografi ę.

7 J. Derrida, Spectres de Marx, Paris 1993.
8 Jest to nawiązanie do cytowanego wyżej początku Manifestu Komunistycznego, który 

w tłumaczeniu francuskim brzmi: „Un spectre hante l’Europe: le spectre du communisme”.
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wych metod badawczych (dekonstrukcja, gramatologia), wolno potraktować 
jego opinię jako kolejny przejaw tej samej skłonności, jednakże coś wydaje 
się być na rzeczy. O Marksie i jego teorii nie da się zapomnieć. Nie powinni 
omijać Marksa zwłaszcza ci, których interesują pokręcone drogi ludzkiego 
myślenia. Widmo Marksa jest tu niesłychanie interesującym przedmiotem 
badań. Nie w sensie Derridiańskiej hantologii, lecz w tym wypadku raczej 
spektroskopii – pozwalającej na podstawie „widma” scharakteryzować cechy 
emitującej go substancji. Tą substancją jest oryginalna teoria Marksa, która 
będzie tu przedstawiona głównie w części związanej z dialektyką. Jest to część 
wcale niemała, a co ciekawsze, w jej obrębie dialektyka sama to często perso-
na non grata.

Zarówno w życiu, jak i w twórczości Marksa na plan pierwszy wysuwa 
się jego przywiązanie do kategorii prawdy. Isaiah Berlin zwraca uwagę na to, 
że twórca marksizmu konsekwentnie „nienawidził romantyzmu, emocjona-
lizmu i wszelkiej argumentacji czysto humanitarnej”, był przekonany, że to 
„znajomość faktów musi wyznaczać rozumne postępowanie”, a jego głów-
nym pragnieniem było odrzucanie fałszu9. W przeciwieństwie do Hegla nie 
utożsamiał jednak prawdy z wiedzą osiąganą na drodze wewnętrznego „tru-
du myślenia”, lecz kierował swą uwagę na zewnątrz, ku światu empirycznemu:

Jego system intelektualny był zamknięty; wszystko, co doń trafi ało, musiało 
pasować do ustalonej wcześniej struktury, ale opierał się jednak na obserwacji 
i doświadczeniu. Nie kierował się żadnymi sztywnymi ideami10.

Z powyższych uwag wynika, że był Marks dobrym kandydatem na na-
ukowca, i to naukowca w rozumieniu arystotelesowskim i pozytywistycz-
nym, koncentrującego się na zbieraniu danych dotyczących takiego czy inne-
go zagadnienia. Jeśli dodać do tego otwartą krytykę metafi zyki i przywiązanie 
do materializmu, sam nasuwa się wniosek, że w jego koncepcji próżno szu-
kać koherencyjnej jengi dostarczającej metafi zycznych wzruszeń. W żad-
nym wypadku nie zamierza Marks budować „wieży Oakeshotta” wyższej niż 
krytyczne piętro X, a więc słusznie można podejrzewać, że nie zrezygnuje 
z posługiwania się tak płodną i jak najbardziej odpowiednią do poszukiwania 
prawdy strategią korespondencji11. Wprawdzie nie rezygnuje także z myślenia 

9 I. Berlin, Karol Marks. Jego życie i środowisko, tłum. W. Orliński, Warszawa 1999, s. 12–15.
10 Tamże, s. 23.
11 Chcę ponownie podkreślić, że w żaden sposób nie oceniam merytorycznej wartości 

teorii Marksa – np. jego koncepcji ekonomicznych, na czele z teorią wartości. Podkreślenie 
„naukowości” ojca marksizmu dotyczy tylko kwestii metodologicznych, czyli deklarowanych 
preferencji dla strategii korespondencji. Nie przesądza natomiast o tym, czy dany naukowiec 
potrafi  dzięki niej uzyskać płodne i heurystyczne wnioski, ani nawet o tym, czy korzysta z tej 
strategii w sposób rzetelny i trafny. Mimo wszelkiej możliwej krytyki nikt jeszcze nie próbo-
wał usunąć nazwiska Marksa z historii ekonomii. Oczywiście byłoby najwłaściwiej uzupełnić 



142 Prawda i sens. Dialektyka – marksizm – komunizm

koherencyjnego, a nawet przyznaje się od czasu do czasu do dialektyki12, ale 
– jak tutaj przekonuję – dialektyka dialektyce nierówna. W niniejszej książce 
interesuje mnie głównie taka postać myślenia dialektycznego, w której domi-
nuje koherencja umożliwiająca rozszerzenie kategorii „prawdy” na twierdze-
nia podpadające pod kategorię „sensu”. Upolować ją w twórczości Marksa 
równie trudno, jak trudno było Platonowi upolować sofi stę. I podobnie jak 
w dialogu Platońskim, przed obwieszczeniem sukcesu polowania rozprawić 
się należy z wieloma utrwalonymi, ale przy bliższym poznaniu niewłaściwy-
mi tropami. 

2. Historia przeciw ilozo ii – byt przeciw myśli

Jak według dawnych teleologów rośliny istnieją po to, by je zwierzęta 
zjadały, a zwierzęta, by zjadali je ludzie, tak i historia istnieje po to, by 
służyć jako przedmiot konsumpcji w akcie teoretycznego jedzenia, w ak-
cie dowodzenia. Człowiek jest po to, by istniała historia, a historia jest 
po to, by istniał dowód prawdy. […] Historia staje się przeto, podobnie 
jak prawda, odrębną istotą, metafi zycznym podmiotem, a rzeczywiste 
ludzkie indywidua są tylko jego nosicielami13.

Marks doskonale zrozumiał wielki projekt Heglowskiego myślenia. Zrozu-
miał także powody jego słabości. Pożądając prawdy absolutnie obiektywnej, 
bezczasowej i kompletnej, autor Fenomenologii ducha zawędrował do świata 
fi lozofi cznych abstrakcji, gdzie odkrył rzekomą skondensowaną istotę całej 
doświadczanej rzeczywistości. Istota ta jednak, będąc czystym pojęciem, po-
zbawiona została wszelkiej konkretności. Choć więc Hegel zapewnił solen-
nie, że wiedza o duchu zasługuje na miano prawdy, a nawet ma charakter 
demonstratywny, nie potrafi ł pokazać ducha jako takiego. Skazany był więc 
na ukazywanie prawdy w jej zewnętrznych przejawach, należących już nie 
do dziedziny fi lozofi i, ale przyrodoznawstwa i przede wszystkim historii. 
Taka „teoretyczna konsumpcja historii” znosi jednak właściwą historyczno-
ści ograniczoność perspektywy poznawczej. I tak stanowisko Hegla okazało 
się szczególnie trudne dla samego fi lozofa. Z jednej strony, jako dialektyk 
zdolny do przekroczenia piętra X, czuł się najlepiej w obszarze metafi zycz-
nych abstrakcji, gdzie jego tezom udzielał pewności blask prawdy. Z drugiej 

krytyczną analizę Marksowskiego „myślenia” odpowiednią analizą jego „myśli” (rezultatów 
badań), ale tutaj mogę jedynie odnotować brak takiej refl eksji. 

12 Czasem, jak sam przyznaje – i warto to mieć na uwadze – z czystej przekory i w celu 
„kokietowania” innych (patrz: Posłowie do drugiego wydania Kapitału, www.marxists.org/pol-
ski/marks-engels/1867/kapital/00.htm [dostęp: 1.05.2015]).

13 F. Engels, K. Marks, Święta rodzina, czyli Krytyka krytycznej krytyki, MED, t. 2, s. 96–97.
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strony jednak, jako konkretny byt historyczny, dostrzegał konieczność ak-
ceptacji faktu uwarunkowania własnej refl eksji przez aktualny etap rozwoju 
rzeczywistości i tym samym uznania swych ustaleń za nieostateczne, a więc 
także nie-prawdziwe; zwłaszcza jeśli dotyczyły zjawisk należących do świata 
fi zycznego, takich jak państwo, polityka czy sama historia. Mimo całej zapo-
wiadanej śmiałości myślenia oraz głoszonej konsekwencji w stosowaniu me-
tody dialektycznej, z chwilą podjęcia próby powrotu na niższe piętra „wieży 
Oakeshotta” Hegel stanął w niewygodnym rozkroku między fi lozofi ą a histo-
rią, nie bardzo wiedząc, co robić dalej. W konsekwencji, jak zauważa Marks, 
stał się on „dwukrotnie winnym połowiczności” „hipokrytą i symulantem”14. 
Po raz pierwszy, gdy ogłosił, że fi lozofi a jest egzystencjalnym bytem ducha 
absolutnego, ale nie miał odwagi, by za tego ducha uznać „realną jednostkę 
fi lozofi czną” (na przykład siebie). Po raz drugi natomiast, gdy kazał duchowi 
tworzyć historię, ale tworzyć ją tylko pozornie:

Jeśli bowiem duch absolutny dochodzi dopiero post festum w umyśle fi lozofa 
do świadomości siebie jako twórczy duch świata, to jego fabrykowanie historii 
istnieje tylko w świadomości, w mniemaniu i w wyobraźni fi lozofa, tylko w jego 
spekulatywnym urojeniu15.

Wątpliwości Marksa wzbudza okrężna droga, jaką wybiera Hegel, by oto-
czyć polityczne aspekty swej myśli nimbem prawdziwości. Korzystając z dia-
lektyki, wznosi na tyle wysoką intelektualną konstrukcję, by oczyścić myśle-
nie z wszelkich oznak zdrowego rozsądku, czyli wiedzy o świecie budowanej 
na podstawie danych doświadczenia. Kiedy rozum wywiąże się z tego zada-
nia i dane mu jest wreszcie ujrzeć prawdę, uzbrojony jej siłą stara się odzyskać 
porzucone wcześniej przedmioty, ale już na swoich warunkach. Podobnie jak 
duch, którego nie sposób zajść od tyłu, także rozum fi lozofa spekulatywne-
go nie daje się zaskoczyć i sprawia wrażenie przygotowanego do udzielenia 
właściwej odpowiedzi na każde pytanie dotyczące rozciągającej się przed jego 
oczami rzeczywistości. Jest to jednak zawsze odpowiedź dogmatyczna – tak 
„przekręcająca” realne zagadnienia, by nie zdołały naruszyć trzonu fi lozofi i 
spekulatywnej, przypominającej pod tym względem „katechizm”16. Zdaniem 
Marksa także krytyczne wykorzystanie heglizmu, właściwe lewicy heglow-
skiej, nie zmienia zasadniczo idealistycznego charakteru ujmowania zja-
wisk, które sprawdza się może w aspekcie krytyki samej, ale jest pozbawione 

14 F. Engels, K. Marks, Święta rodzina…, s. 105. Święta rodzina to pierwsza wspólna praca 
Karola Marksa i Fryderyka Engelsa z 1845 r. Jednak Engels napisał jedynie jej niewielką część. 
Sama praca nie imponuje warsztatem naukowym i głębokością analizy (składa się w dużej 
części z ironicznych inwektyw pod adresem swego własnego środowiska), ale jest ważna jako 
pierwsze zdecydowane i „bezlitosne pożegnanie z młodoheglizmem”; por. L. Kołakowski, 
Główne nurty marksizmu, cz. I, s. 175.

15 F. Engels, K. Marks, Święta rodzina…, s. 105.
16 Tamże, s. 111.
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jakiego kolwiek potencjału pozytywnego. Taka „krytyczna krytyka” podpo-
rządkowuje rzeczywistość schematowi dialektycznemu, podtrzymując prze-
konanie o pierwszeństwie myśli wobec świata, a więc także o prymacie teorii 
wobec praktyki. Dialektyk, nawet jeśli mieni się materialistą i socjalistą, a za 
cel stawia sobie przeobrażenie świata, zachowuje wobec tego świata nieprze-
zwyciężony mentalny dystans. Dystans, który nie pozwala odczuć i zrozu-
mieć właściwie problemów zrodzonych w rzeczywistości i wynikających z jej 
historycznego rozwoju, lecz skłania do konstruowania problemów w umyśle, 
na podstawie dialektycznych triad stwarzających iluzję ruchu dziejów. Nic 
dziwnego, że proponowane rozwiązania podobnych „problemów” są równie 
iluzoryczne jak one same17. Tłumaczy Marks na sugestywnym przykładzie:

Zadanie: Skonstruuj mi wywód, w jaki sposób człowiek staje się panem 
zwierząt?

Rozwiązanie spekulatywne: Dane jest pół tuzina zwierząt, na przykład lew, 
rekin, żmija, byk, koń i mops. Wyabstrahuj sobie z tych sześciu zwierząt katego-
rię: „zwierzę”. […] Jak twoje wyobrażenie, wyabstrahowane przez ciebie „zwie-
rzę” uczyniłeś istotą rzeczywistą, tak teraz uczyń prawdziwe zwierzęta istotami 
abstrakcji, istotami twojej wyobraźni. Widzisz zatem, że „zwierzę”, które jako lew 
rozrywa człowieka […] – w postaci mopsa tylko szczeka na człowieka, zamienia-
jąc walkę z nim na czysto pozorną potyczkę. Własna konsekwencja doprowadziła 
„zwierzę”, jak to widzieliśmy w wypadku mopsa, do tego, że poniżyło się do roli 
zwykłego komedianta. Jeżeli więc dziecko czy zdziecinniały mężczyzna ucieka 
przed mopsem, to idzie już tylko o to, by jednostka nie dała się więcej użyć do 
grania głupiej komedii. Jednostka X czyni ten krok w sposób najniewinniejszy 
w świecie, bo opędza się przed mopsem bambusowym kijkiem. Widzisz więc, jak 
człowiek za pośrednictwem jednostki X oraz mopsa stał się panem nad „zwierzę-
ciem”, […] jak w zwierzęciu w postaci mopsa zwyciężył lwa jako zwierzę18.

Trudno odmówić Marksowi wrażliwości na dwa nieuprawnione nad-
użycia metody dialektycznej. Razi go dogmatyzm fi lozofi i Hegla i sofi styka 
widoczna wśród zwolenników „krytycznej krytyki”. Mimo to nie wiąże ich 
bezpośrednio z nieumiarkowaniem metody, lecz raczej z idealizmem, rozu-
mianym jako poszukiwanie prawdy obiektywnej, nadrzędnej nad aktualną 
postacią świata i tym samym niehistorycznej. Sam jest bezwzględnym zwo-
lennikiem materializmu, który w pierwszej kolejności ma sprzęgać myślenie 
ze światem rzeczy istniejących na zewnątrz podmiotu, a tym samym zagwa-
rantować opracowywanym teoriom pełną demonstratywność i ustrzec je 
przed ewentualnymi domieszkami metafi zycznych, a przez to apriorycznych 
i subiektywnych z natury ustaleń „czystego rozumu”. Marks chce się rozpra-
wić nie tylko z dialektyką Heglowską, ale z fi lozofi ą w ogóle19, jeśli przez ten 

17 Tamże, s. 64.
18 Tamże, s. 92.
19 Por. K. Marks, Rękopisy ekonomiczno-fi lozofi czne, MED, t. 1, s. 500, 615 i nn.
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termin rozumieć mądrość nabywaną głównie w procesie myślenia, a nie do-
świadczania świata. Kluczowe jest tu jednak pytanie, czy materializm sam 
z siebie stanowi wystarczające zabezpieczenie przed ekscesami dialektyki. 
Odpowiedź na nie brzmi krótko: nie. Musiałby to być materializm uznający 
dodatkowo absolutny prymat korespondencyjnej strategii myślenia. Sam fakt 
bycia materialistą wcale tego nie przesądza – strategia koherencji może być 
skutecznie wykorzystana do budowy tak rozległych wnioskowań, że choć po-
ruszają się one w obrębie przedmiotów, usamodzielniają się jako ich spójne 
interpretacje. A będąc interpretacjami, potwierdzają funkcjonalne zwierzch-
nictwo myśli nad rzeczywistością, nawet jeśli respektują genetyczne pierw-
szeństwo tej ostatniej. Wiele wskazuje na to, że Marks rozumiał tę różnicę 
i robił wszystko, by zachować dominację korespondencji. Dlatego analizując 
jego twórczość, wcale niełatwo przyłapać go na dialektyce, choć właśnie jako 
dialektyk zapisał się w dalszej historii myśli politycznej. Ten paradoks mówi 
wiele nie tyle o Marksie, ile o samym dialektycznym myśleniu i jego politycz-
nej atrakcyjności.

Rekapitulując ustalenia dwóch poprzednich rozdziałów: według Kanta 
krytyczne piętro X, powyżej którego przyznać musimy otwarcie zależność od 
koherencji, jest ostatnim, gdzie wolno rozstrzygać między prawdą a fałszem. 
Wyżej jest już tylko metafi zyka; wymagające wiary królestwo noumenów. 
Możemy wiele o nim mówić, ale nie możemy dowieść jego istnienia i tym 
samym zmusić innych do przyjęcia naszego stanowiska. Dlatego tak ważne, 
by solidna konstrukcja niższych pięter, dająca wsparcie rozumowi i rozwija-
jąca kompetencje myślenia, zachęcała każdego do rozbudzenia w sobie chęci 
choć krótkiego kontynuowania intelektualnej wspinaczki, a potem powrotu 
do codzienności i praktycznego zastosowania jej owoców. Im więcej jedno-
stek „wydostanie się ze stanu niedojrzałości”, tym bardziej sensowne (ważne) 
staną się metafi zyczne rozstrzygnięcia, ale ich wpływ na świat poniżej zawsze 
zależeć będzie od wolnego wyboru każdego człowieka z osobna. W sporze 
z Kantem pozostaje Hegel. Stara się dowieść, że nie istnieje żadna granica 
w myśleniu, która oddzielałaby prawdę i sens. Co więcej, autor Fenomenolo-
gii ducha próbuje zatuszować różnicę między korespondencją a koherencją, 
umieszczając na szczycie koherencyjnej wieży (jengi) jedyny prawdziwy byt 
i traktując jego istnienie jako fakt ontologiczny, ukazujący wszechobecność 
pozoru nie w obszarze metafi zyki, ale w świecie marnych Kantowskich feno-
menów poniżej piętra X. Dla Kanta stwierdzić na pewno można jedynie róż-
norodność zjawisk (chwytanych przez umysł w kategorie czasu i przestrzeni), 
co nie przeszkadza wierzyć w ostateczną jedność świata i harmonię noume-
nów. Dla Hegla przeciwnie – pewna jest jedność, natomiast wszelkie różnice 
i przeciwieństwa wynikają z niedoskonałości poznania przebiegającego we-
dle reguł Kantowskich. Ktoś, kto odpowiednio używa rozumu i jest zdolny 
zharmonizować swe myślenie z myśleniem ducha, rozumie całość procesu 
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dziejowego i potrafi  uniezależnić się od ograniczeń postrzegania czasowo-
-przestrzennego. Taki ktoś, zdaniem Hegla, mówi w imieniu ducha, a więc 
w imieniu prawdy samej. To, co mówi – jego wyczerpująca relacja z mozolnej 
budowy wieży, która okazuje się wznoszona myślą ducha – musi więc być 
równie prawdziwa jak sam duch. Filozof wypowiadający się na tematy poli-
tyczne ma rację absolutną; całkiem inaczej niż poruszający się tylko w obrę-
bie polityki (czyli pozoru) praktyk. 

Jest tu tylko jedno małe „ale”. Pretensje Hegla są do utrzymania pod wa-
runkiem, że istotnie spotkał on byt na szczycie swej dialektycznej wieży, za-
nim obrana strategia koherencji zdążyła naruszyć stabilność całej konstruk-
cji. Jeśli byt został znaleziony, to rzeczywiście koherencja i korespondencja 
spotkały się ponownie, ku chwale tak fi lozofi i (myślenia), jak życia (rzeczy-
wistości). 

Hegel dał słowo, że jego spotkanie z duchem miało miejsce, sugerując, 
iż stało się ono możliwe w wyniku szczęśliwego zbiegu okoliczności, który 
pozwolił fi lozofowi narodzić się niemal u kresu dziejów. Nietrudno dogo-
nić ducha, który lada chwila osiągnie samowiedzę i zatrzyma się na zawsze, 
w bezruchu smakując uzyskaną w ten sposób wolność. 

Marks nie daje wiary tym zapewnieniom. Jego zdaniem Hegel postawił 
zagadnienie właściwie, domagając się wyjaśnienia historii świata jako proce-
su, ruchu. Nie potrafi ł jednak przekonująco odpowiedzieć na sformułowane 
przez siebie wyzwanie. Nie potrafi ł, ponieważ przeszkodził mu w tym idea-
lizm, koncentrujący uwagę fi lozofa na samym procesie myślenia. Wykorzy-
stując strategię koherencji, Hegel potrafi ł wznieść swą wieżę bardzo wysoko, 
ale za cenę abstrahowania od roztaczających się na zewnątrz i zmieniających, 
bo historycznych, krajobrazów. Satysfakcję czerpał z samego dobudowywa-
nia kolejnych pięter. Do czasu. Marks uzupełnia:

Idea abstrakcyjna, która staje się bezpośrednio oglądem, jest właśnie takim 
myśleniem abstrakcyjnym, które wyrzeka się siebie i decyduje się na to, by stać się 
oglądem. Całe to przejście logiki w fi lozofi ę przyrody jest niczym innym jak przej-
ściem – którego abstrakcyjnemu myślicielowi tak trudno dokonać i które dlatego 
opisuje tak fantastycznie – od abstrahowania do oglądu. Mistycznym uczuciem, 
które wygania fi lozofa ze sfery myślenia abstrakcyjnego do sfery oglądu, jest nuda, 
tęsknota za treścią20.

Nawet Hegel poczuł się w końcu znużony własnymi osiągnięciami i za-
pragnął ujrzeć konkretny byt, a nie tylko szkielet imponującej budowli rozu-
mu. Znajdował się już wówczas na takim poziomie abstrakcji, że jego powrót 
do świata faktów (materii, postrzegania zmysłowego, korespondencji) pozo-
stał wyłącznie ćwiczeniem intelektualnym – oglądem, nie zaś prawdziwym 
doświadczaniem prawdziwej rzeczywistości. Interesujące, że Marks wiąże 

20 K. Marks, Rękopisy ekonomiczno-fi lozofi czne…, s. 636.
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trudny powrót Hegla do świata z towarzyszącą fi lozofi i spekulatywnej nudą; 
zwłaszcza jeśli przypomnieć w tym kontekście zarzut samego Hegla pod 
adresem stoików, również dotykający tego samego problemu21. Kontemplacja 
prawdy nie wystarcza ani idealiście, ani materialiście – idee, które nie służą 
do orientacji w świecie i nie zwiększają ludzkich możliwości działania, są po 
prostu nudne. Prawda to piękna i zachwycająca rzecz, ale oczekujemy jako lu-
dzie, że okaże się ona przede wszystkim sensowna w aspekcie naszych starań 
i dążeń. Marksa nie pociąga myślenie, które opanowuje świat po to, by fi lo-
zof mógł się cieszyć obserwowaniem, jak świat ten zdaje się „powtarzać mu 
abstrakcje logiczne, tyle że w formie zmysłowej, zewnętrznej”22. Teoria tego 
pokroju jest kluczem, którym twórca bawi się tylko, nie pozwalając nikomu 
sprawdzić jego praktycznej użyteczności. Filozof spekulatywny przyjmuje na 
siebie rolę wszechpotężnego Boga, a jego teoria staje się religią.

Marks przezwycięża połowiczność zarzucaną Heglowi, czytelnie uzna-
jąc historyczność zarówno autora Fenomenologii ducha, jak i swoją własną. 
Historia jako całość procesu dziejowego znajduje się zawsze za plecami my-
ślącego podmiotu i kształtuje jego myślenie. Żaden duch nie przyjdzie nam 
z pomocą i nie wyrwie umysłu z materialności, by ukazać mu choć na chwi-
lę „prawdziwą” istotę rzeczy. Wieżę Hegla należy porzucić czym prędzej, bo 
oferowane przez nią poczucie opartego na wiedzy bezpieczeństwa jest złud-
ne. Rzeczywisty człowiek nie jest podmiotem „poznającym”, ale podmiotem 
„działającym”, czyli całkowicie zanurzonym w materialności. Marks chce 
potraktować takiego właśnie człowieka z powagą i wyposażyć w wiedzę po-
trzebną do realizacji wszystkich jego potencjalnych możliwości, a więc pełni 
człowieczeństwa. Swe zadanie widzi prosto: 

Jest tedy zadaniem historii, skoro rozwiał się nadziemski świat prawdy, stwo-
rzyć podwaliny prawdy ziemskiej. Jest przede wszystkim zadaniem fi lozofi i będącej 
na usługach historii, skoro zdemaskowano już świętą postać ludzkiej autoalienacji, 
zdemaskować tę autoalienację w jej nieświętych postaciach23.

Kilka słów na marginesie. W powyższym cytacie pojawia się tak ważne 
dla koncepcji Marksa zagadnienie alienacji. W najogólniejszym rozumieniu 
oznacza ona wyobcowanie24, czyli rozdział w ramach jedności25, przy czym 
jedność jest tu rzeczywista (materialna), natomiast rozdzielenie funkcjonuje 
na poziomie świadomości. Kwestię alienacji poruszę nieco szerzej przy pre-
zentacji Marksowskiego opisu kapitalizmu, ale już tutaj warto zauważyć, że 
w swych zrębach zasadniczych koncepcja ta dotyczy bezpośrednio problemu 

21 Patrz rozdział II.
22 K. Marks, Rękopisy ekonomiczno-fi lozofi czne…, s. 638.
23 K. Marks, Przyczynek do heglowskiej fi lozofi i prawa. Wstęp, MED, t. 1, s. 458.
24 K. Marks, Rękopisy ekonomiczno-fi lozofi czne…, s. 548.
25 K. Marks, Przyczynek do heglowskiej…, s. 247.
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dialektyki. Zdaniem Marksa dokonana przez Hegla emancypacja rozumu 
postawiła myślący podmiot poza światem, odtąd traktowanym jako rady-
kalnie odmienny od świadomości przedmiot. Jeśli jednak przyjąć materia-
listyczne założenia, odwracające „odwróconą” przez Hegla relację między 
myślą a materią, to taka autoalienacja dokonana w świadomości jest całkowi-
cie nie-rzeczywista26. Człowiek jest częścią przyrody i jego związek z nią ma 
charakter przedmiotowy; w innym wypadku niemożliwe byłoby jakiekolwiek 
oddziaływanie człowieka na inne przedmioty (w tym innych ludzi)27. Jeśli 
podmiot myślący nie chce swej przedmiotowości zaakceptować – a takiego 
wyboru dokonuje Hegel, stawiając swój rozum poza materią – jego rzeczywi-
sta (prawdziwa) relacja ze światem wymyka się jego świadomej kontroli. A to 
oznacza, że jego życie materialne (faktyczne) samo jest wyalienowane, ponie-
waż każde konkretne składające się nań działanie nie jest działaniem świado-
mym (gdyż wywodzi się z fałszywej świadomości). Sprawa może wydawać się 
zawiła, ale Marksowi chodzi głównie o to, by świadomość jednostki nie szu-
kała schronienia przed światem materii, gdyż taka ucieczka pogłębia jedynie 
jej alienację. Każdy człowiek powinien aktywnie sięgać po przedmioty, czyli 
oddziaływać na materię, a to oznacza, że sam objawia się w ten sposób jako 
przedmiot, na który można oddziaływać. Być znaczy coś zrobić i zaakcepto-
wać fakt, że to działanie spotka się z reakcją świata (i innych ludzi)28. 

Problem alienacji ma tu znaczenie, nakazuje bowiem ostrożność wobec 
dialektyki. Może być ona niebezpieczna, ponieważ przedkłada operacje umy-
słowe i powstające w umyśle twory nad prostą konkretność działania, które 
przynosząc określone konsekwencje, nie jest dialektyczne. A przynajmniej 
dialektyczne być nie powinno, bo ma wywołać konkretne skutki w materii 
– co do tego Marks wydaje się przekonany. Mniej przekonany, a przez to bar-
dziej twórczy w wykorzystaniu dialektyki okaże się Lenin, którego zasługą 
będzie przeniesienie dialektyczności na poziom działania politycznego właś-
nie. Dzięki temu dialektyka zagości nie w świadomości, lecz w świecie.

Wracając do zasadniczego toku wywodu: Hegel przekonywał, że to ro-
zum, czyli fi lozofi a, objawia się pod postacią historii. Według Marksa tym-
czasem to historii należy się w tym związku pozycja uprzywilejowana. Ma-
terialistycznie pojmowanej historii oczywiście. Nie zmienia to faktu, że musi 
to być historia poznana i zrozumiana przez świadomie badający ją podmiot, 

26 Pomijam tutaj wpływ na Marksowską koncepcję alienacji myśli Ludwiga Feuerbacha, 
który jako pierwszy postawił Hegla na nogach, dowodząc, że skonstruowany przez niego duch 
– Bóg – jest wyalienowaną postacią człowieczeństwa. Jak na standardy Marksa było to jednak 
nadal rozwiązanie idealistyczne, ponieważ zniesienie alienacji dokonywać się miało według 
Feuerbacha przez jej uświadomienie (a więc nadal głową, nie nogami).

27 Dobitnie przekonuje o tym Marks w Rękopisach…, s. 626–627.
28 Dlatego w koncepcji Marksa mamy do czynienia z „relacyjną koncepcją człowieka”; 

A. Ochocki, Dialektyka i historia. Człowiek i praca w twórczości Karola Marksa, Warszawa 
1980, s. 546 i nn.
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a więc także ufi lozofi czniona (przetworzona przez myśl), bo dopiero w po-
staci „wiedzy” historycznej daje ona nadzieję wywiązania się ze stawianych 
przed historykiem zadań. Kreśląc relację między historią a fi lozofi ą w taki 
sposób, wydaje się Marks znacznie odważniejszy od Hegla w braniu odpo-
wiedzialności za własne myślenie. Otwarcie uznaje zależność treści tego my-
ślenia od dokonanej historii, ale mimo to nie rezygnuje z przekonania, że 
myślenie ma charakter twórczy i podmiotowy. Ludzkość jest tworem historii, 
ale właśnie dlatego potencjalnie może coś ze swoją historią zrobić. Potrzebuje 
tylko kogoś, kto wyjaśni znaczenie historyczności i pokaże, jak wykorzystać 
drzemiącą w niej i trwonioną dotąd energię. Wiatr wiał na ziemi od zawsze, 
ale dopiero umiejętność budowy żaglowców sprawiła, że to ludzie poddali 
jego przyrodniczą siłę swej świadomej kontroli.

Jak podkreśla Otfried Höff e, koncepcja Marksa jest dlatego różna od 
wcześniejszych wersji materializmu, nakierowanych po prostu na materię i jej 
prawa, że od początku przewodzą jej kwestie antropologiczne. W ten sposób 
„spłaca ona daninę uczynieniu przez Kanta podmiotu punktem wyjścia”29. 
Podobną „daniną” na rzecz kantyzmu jest ograniczenie dyskursu o „praw-
dzie” tylko do świata fenomenalnego (materialnego). Jest to uwaga istotna. 
Akceptacja zasadniczo Kantowskiej, podmiotowej optyki rozważań nakazu-
je widzieć w Marksie przede wszystkim humanistę, starającego się w miarę 
możliwości wywiązywać z obowiązków naukowca, za którego z pewnością 
pragnął uchodzić30.

29 O. Höff e, Immanuel Kant…, s. 291.
30 Jedną z osi „sporu o Marksa” jest właśnie pytanie, która z tych tożsamości była ważniej-

sza dla samego Marksa. Czy jako humanista zainteresowany był przede wszystkim człowie-
kiem i jego szansami na poprawę jakości życia przez zniesienie wszechobecnej alienacji, czy 
też jak naukowiec traktował rzeczywistość społeczną (i człowieka jako jej element) jako obiekt 
badań. Głosy w tej sprawie są podzielone, a zdaniem wielu badaczy tożsamości te następowały 
po sobie. Najostrzej wyraził tę tezę Louis Althusser, według którego w myśli Marksa nastąpił 
istotny przełom i dlatego marksizm nie jest ideologicznym de facto humanizmem, ale nauką 
(tenże, Pour Marx, Paris 1965). Podobne diagnozy mają pewną wartość, jednak powtarzane 
mechanicznie prowadzą do nieuprawnionych, moim zdaniem, wniosków, sugerując, że w te-
orii Marksa nastąpiła jakaś głębsza merytoryczna zmiana poglądów. Nic, poza zawartością 
poszczególnych dzieł Marksa, takiej tezy nie potwierdza. To jednak, że w późnych pracach nie 
poruszał szerzej np. kwestii alienacji, nie musi znaczyć, że zmienił o niej zdanie. Marks nigdy 
nie kwestionował swych wczesnych poglądów, nigdy też (w przeciwieństwie do Hegla) nie wy-
rażał niezadowolenia z kursu, jaki przybrały jego późne dzieła. Jego myśl, choć niepozbawiona 
napięć, jest myślą jeża Archilocha (przypomnianego niedawno przez Isaiaha Berlina), który 
„wie jedną rzecz, ale niemałą”. To, że interpretując ją, skłonni jesteśmy eliminować lub syntety-
zować dostrzegane niespójności, samo jest dowodem na naturalność myślenia dialektycznego, 
które nie poprzestaje na obserwacji i protokółowaniu różnic i przeciwieństw, lecz koniecznie 
musi coś z nimi zrobić. Także jako badacze wykorzystujemy chętnie w tym celu narzędzia 
dialektyczne, co z jednej strony pogłębia poznawcze perspektywy, ale z drugiej rodzi obfi tość 
niewspółmiernych i zwalczających się interpretacji. Dobrze znać przyczyny rozbieżności, by 
nie składać ich wszystkich na karb badanych koncepcji, ani nie zarzucać mówienia nieprawdy 
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Historyczność człowieka ogranicza jego roszczenia do poznania prawdy 
ostatecznej, czyli nadużywając języka Kanta, prawdy „samej w sobie” – i „dla 
siebie” dodałby Hegel – za to jest siłą zdolną przekształcać świat. Podobne 
przekonanie towarzyszy zresztą także autorowi Fenomenologii ducha; w tych 
momentach przynajmniej, kiedy na plan pierwszy wysuwa się jego lojalność 
wobec historii doświadczanej przez ludzi, a nie po prostu myślanej przez ducha:

Tak więc każde następne pokolenie w dziedzinie nauki, twórczości duchowej, 
ma do czynienia z czymś, co otrzymało w spadku, z majątkiem, który zgromadził 
cały poprzedni świat, ze świątynią, w której wszystkie dotychczasowe ludzkie po-
kolenia z wdzięcznością i radością zawiesiły, jako wota, to co im w życiu pomogło, 
to, co zdołały wydobyć z głębi przyrody i ducha. […] To dziedzictwo jest duszą 
każdego następnego pokolenia, jego duchową substancją, będąc czymś, co weszło 
w nawyk, stanowiąc jego zasady, przesądy i bogactwo. Zarazem jednak ta przyjęta 
spuścizna zdegradowana zostaje do roli pewnego będącego pod ręką tworzywa, 
które jest przeobrażane przez ducha. W ten sposób to, co przyjęte, zostaje zmie-
nione, a w wyniku przetworzenia tworzywo nabiera większej wartości, zachowu-
jąc się zarazem31.

Gdyby usunąć odwołanie do ducha, można by przypisać autorstwo po-
wyższego cytatu nie Heglowi, ale Marksowi32. Wówczas przekaz zawarty 
w tym fragmencie wyglądałby następująco: każde pokolenie jest wytworem 
wcześniejszych epok, od których otrzymuje w spadku swe „zasady, przesądy 
i bogactwo”. Jednocześnie ta spuścizna jest „zdegradowana” wyłącznie do roli 
„pewnego będącego pod ręką tworzywa”, które… – i tu Marks musi uzupeł-
nić powstały przez eliminację ducha brak. Skoro tworzywo historyczne nie 
jest „przeobrażane przez ducha”, to musi być przeobrażane przez człowieka. 

tym interpretatorom, z którymi sami się nie zgadzamy. Przyczyny te w dużej mierze tkwią 
w naszym myśleniu.

31 G.W.F. Hegel, Wykłady z historii fi lozofi i, t. I…, s. 25–26.
32 Niezrozumienie odmienności i specyfi ki koherencyjnego myślenia dialektycznego 

(„metody”, jak określa się ten aspekt dialektyki w historii fi lozofi i) sprawia czasem, że histo-
rycy myśli politycznej przywiązują nadmierną wagę do wypowiedzi „historycznych” Hegla, 
dotyczących tych czy innych politycznych konkretów. Takie pozytywistyczne przecinanie 
związku między myślą polityczną i fi lozofi ą w przypadku dialektyków prowadzi na manowce. 
Pozwala na przykład na formułowanie następujących – atrakcyjnych, ale wysoce wątpliwych, 
jeśli badacz chce zrozumieć danego myśliciela, a nie tylko przykroić go do własnego rozumie-
nia – diagnoz: „gdyby Marks właściwie zrozumiał Hegla, znalazłby u niego wiele z tego, czego 
szukał, łącznie z bazą dla socjalizmu, która nie prowadziłaby jego naśladowców do totalitarnej 
represji ludzkiej wolności”; E.E. Harris, Th e Spirit of Hegel, Atlantic Highlands 1993, s. 51. 
Nawet w pracach Lenina znajdziemy bez trudu taką „bazę” dla nietotalitarnego socjalizmu. 
Problem polega na tym, czy i jak można odróżnić idee, które włączone w działania politycz-
ne skutkują totalitarnym systemem politycznym od idei podobnych, które takiego wpływu 
nie mają – zanim ktoś spróbuje wcielić je w życie. Taka możliwość pozwoliłaby przypisywać 
każdemu odpowiedzialność nie tylko za polityczne działania i ich skutki, ale także polityczne 
myślenie i formułowane koncepcje. Jako historyk myśli politycznej uważam to za wyjątkowo 
istotny problem, bo wiem, jak łatwo nam, historykom, „wyjaśniać” dane zjawiska post factum. 
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Nie dzięki myśleniu, ale działaniu33. Cały Marksowski Przyczynek do krytyki 
heglowskiej fi lozofi i prawa jest rozwinięciem tej myśli i wykorzystaniem He-
gla podmiotu historycznego przeciwko Heglowi fi lozofowi. W tej pierwszej 
postaci jest Hegel nieodrodnym synem swych czasów, co w połączeniu z wy-
jątkowymi kompetencjami myślenia czyni go najbystrzejszym wyrazicielem 
stojących wówczas przed światem problemów. Niestety, chcąc rozwiązać 
dostrzegane problemy ahistorycznie i opierając się na metodzie dialektycz-
nej, jako fi lozof ponosi druzgocącą klęskę, stając się ofi arą jak najbardziej 
historycznych „zasad i przesądów”. Największym z nich jest kult instytucji 
państwa, rzekomo będącej formą dla idei absolutnej. Marks docenia wagę 
Heglowskiego odkrycia, nakazującego odróżnienie państwa od wspólnot 
„materialnych”, takich jak społeczeństwo obywatelskie i rodzina. Dla Hegla 
są to ciała „pośredniczące”, które z jednej strony włączają jednostkę w aktyw-
ność ducha (dzięki państwu), a z drugiej umożliwiają duchowi kształtowa-
nie jednostek, tak by proces dziejowy mógł być kontynuowany. Inaczej niż 
państwo, społeczeństwo należy całkowicie do świata empirycznych interesów 
i działań, a więc zawiera w sobie mnóstwo złudnego pozoru. Dlatego to pań-
stwo, twierdzi Hegel, powinno być traktowane jako niezależny i nadrzędny 
podmiot dziejowy, umacniający rządy prawdy.

 Skoro jednak ducha zwyczajnie nie ma, to powstaje pytanie, jak traktować 
instytucję państwa. Marks odpowiada na to najprościej, jak można, elimi-
nując z rozważań Hegla tylko to, co ma charakter metafi zycznej spekulacji. 
Nie ma ducha, próżno więc oczekiwać, by państwo – „forma” – wypełniło się 
jego obiektywną i bezczasową prawdą. Jeśli więc cokolwiek wypełnia formę 
państwa, jest to prawda historyczna, tworzona przez ludzi34. Marksowskie 
rozumienie państwa jako instytucji konserwatywnej, bezrefl eksyjnie służącej 
aktualnej rzeczywistości społecznej nie jest więc zupełnie samodzielnym od-
kryciem, ale wynikiem konsekwentnie materialistycznego odczytania Hegla. 
Przyznaje to Marks, oceniając, że twierdzenia autora Zasad fi lozofi i prawa 
„w postaci racjonalnej” znaczą tylko tyle, że „rodzina i społeczeństwo obywa-
telskie są rzeczywistymi częściami państwa”, właściwie „rodzina i społeczeń-
stwo obywatelskie same konstytuują się jako państwo”35.

Przedstawienie wypowiedzi Marksa na temat państwa i historycznych lo-
sów tej instytucji odkładam na później. W tym miejscu wprowadziłam ten 
wątek jedynie jako zamknięcie podrozdziału, naświetlające różnicę między 

33 Inna sprawa, że może to być działanie nieświadome, czysto reaktywne. 
34 W Ideologii niemieckiej (MED, t. 3, s. 69) ujmie to Marks następująco: „państwo jest 

formą, w której jednostki należące do klasy panującej realizują swe wspólne interesy i w której 
znajduje swój syntetyczny wyraz całe społeczeństwo obywatelskie danej epoki”.

35 K. Marks, Przyczynek do krytyki heglowskiej…, s. 249–250. 
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ogólnym kierunkiem myślenia Hegla i Marksa36, która doprowadziła tego 
ostatniego do sformułowania założeń materializmu historycznego. Zanim 
przyjrzę się mu bliżej w poszukiwaniu inklinacji dialektycznych, muszę roz-
prawić się z najbardziej moim zdaniem fałszywym tropem poszukiwania 
dialektyki w twórczości Marksa. Prowadzi on do tzw. materializmu dialek-
tycznego. 

3. Dialektyka na manowcach – „materializm 
dialektyczny”

Cała logika jest tedy dowodem, że myślenie abstrakcyjne samo przez się 
jest niczym, że idea absolutna sama przez się jest niczym, że tylko przy-
roda jest czymś37.

Marks, wykazując nieusuwalne błędy fi lozofi i spekulatywnej, stwier-
dza jednoznacznie, że mamy do dyspozycji jedynie świat poniżej piętra X. 
Myślenie musi liczyć się z materią, bo jest przez stan tej materii uwarunko-
wane, a więc ma zawsze charakter historyczny. Gdzie w takim razie znaleźć 
miejsce dla dialektyki, która ma być czymś więcej niż wskazywaniem przeci-
wieństw i rozprawianiem się z nimi zgodnie z podszeptami korespondencji; 
na przykład przez podjęcie próby eliminacji tego z nich, które uważam za 
„złe”? Dług jest przeciwieństwem bogactwa, ale trudno między nimi znaleźć 
jakieś poważniejsze dialektyczne napięcie (w sensie heglowskich wzajem-
nych negatywnych odniesień tezy i antytezy). Mogę oczywiście takie napię-
cie wyprodukować w umyśle, zmieniając różnicę między bogactwem a dłu-
giem w nieustanną walkę. Mogę nawet przenieść je do mojego życia i odtąd 
dialektyczne sprzeczności zaostrzać, z jednej strony oszczędzając zarobione 
pieniądze, a z drugiej nie płacąc domowych rachunków. Prawdopodobnie 
wcześniej czy później zmuszę w ten sposób do reakcji zewnętrzny byt (posłu-
gujący się „chytrze” między innymi wierzycielami, ale też na przykład opieką 
społeczną) i pewnie przeprowadzi on jakąś spektakularną syntezę radykal-
nie zmieniającą moją sytuację: zostanę bankrutem, trafi ę do więzienia lub do 
przytułku. Powstaje jednak pytanie: po co tyle wysiłku, skoro znacznie prost-
szym rozwiązaniem jest zwyczajne unikanie zaciągania długów. Mój prob-
lem, moje przeciwieństwo, moje świadome działanie. Wprawdzie rozwiązanie 

36 Na temat relacji myśli Hegla i Marksa powstała olbrzymia literatura. Warto tu wspo-
mnieć o dwóch pracach, które nie koncentrują się jedynie na tych autorach, ale przyjmują 
szerszą historyczną perspektywę porównawczą: N. Levine, Marx’s Discourse with Hegel, New 
York 2012; R. Panasiuk, Dziedzictwo heglowskie i marksizm, Warszawa 1979.

37 K. Marks, Rękopisy ekonomiczno-fi lozofi czne.., s. 634.
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to mało dialektyczne, ale czasem warto poświęcić przyjemności rozumu na 
rzecz zapewnienia spokoju faktom.

Marks był dialektykiem. Co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. 
A jednak wygłaszanie takiej opinii bardzo często ociera się o banał. Znaczy 
ona mniej więcej tyle, że „Marks myślał”; korzystając z myślenia, tak jak po-
zwala na to cenne oprzyrządowanie naszego mózgu – w szczególności że ko-
rzystał ze strategii koherencyjnej. Dopóki jednak nie da się przyłapać Marksa 
na nadużywaniu tej strategii kosztem korespondencji bądź też na nazywaniu 
rezultatów jej stosowania „prawdziwymi” w korespondencyjnym sensie, wol-
no dialektykę w jego wydaniu uznać za całkowicie naturalną i powszechną 
ludzką umiejętność. W całkiem dosłownym sensie wszyscy mądrzy ludzie są 
dialektykami, co zresztą pozwoliło Fryderykowi Engelsowi napisać: 

Tymczasem obok francuskiej fi lozofi i XVIII stulecia i zaraz po niej powsta-
ła nowoczesna fi lozofi a niemiecka i znalazła swój punkt szczytowy w Heglu. Jej 
największą zasługą był powrót do dialektyki jako najwyższej formy myślenia. 
Starożytni fi lozofowie greccy byli wszyscy urodzonymi, żywiołowymi dialekty-
kami, a Arystoteles, który wśród nich był najbardziej uniwersalną głową, zbadał 
już nawet najistotniejsze formy myślenia dialektycznego. Natomiast fi lozofi a no-
woczesna, jakkolwiek liczyła również świetnych przedstawicieli dialektyki (np. 
Descartes’a i Spinozę), grzęzła, zwłaszcza pod wpływem angielskim, coraz bar-
dziej w tzw. metafi zycznej metodzie myślenia, która niemal wyłącznie opanowała 
również Francuzów XVIII stulecia, przynajmniej w ich specjalnie fi lozofi cznych 
pracach38.

Nawet Arystoteles był żywiołowym dialektykiem. Był! …I zarazem nie 
był. Uznanie dla dialektyki czyniło go wrażliwym na kwestie porządku i sy-
stematyczności myślenia. Ale dopiero „niebycie dialektykiem” uczyniło jego 
fi lozofi ę trwałą, nawet jeśli czas unieważnił wiele z jej konkretnych treścio-
wych elementów. Myśl Arystotelesa jest do dziś źródłem inspiracji, ale nawią-
zania te przyjmują zupełnie odmienny wyraz niż na przykład wykorzystania 
dialektycznej teorii Hegla, która „angażując się w życie”, musiała „ulec dezin-
tegracji”, a na jej gruzach dopiero „budowano całości nowe”39. Przemawiając 
we własnym imieniu, Arystoteles z pewnością nie pomieszałby dialektycznej 
opinii z rzetelną wiedzą o świecie. 

Jeszcze bardziej podejrzanie brzmi inny fragment, w którym Engels tłu-
maczy:

Dla metafi zyka rzeczy i ich odbicia myślowe, pojęcia, są odosobnionymi, sta-
łymi, sztywnymi przedmiotami badania, danymi raz na zawsze, wymagającymi 
rozpatrzenia jeden po drugim i jeden niezależnie od drugiego. Metafi zyk myśli 
zawsze samymi absolutnymi przeciwieństwami, mowa jego jest: „tak – tak, nie 

38 F. Engels, Rozwój socjalizmu od utopii do nauki, MED, t. 19, s. 219
39 Por. R. Panasiuk, Dziedzictwo heglowskie i marksizm…, s. 81.
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– nie”, co ponadto, pochodzi od „złego ducha”. Dla niego rzecz albo istnieje, albo 
nie istnieje; podobnie żadna rzecz nie może być sobą i jednocześnie czymś in-
nym. […] Ten sposób myślenia na pierwszy rzut oka przemawia nam bardzo do 
przekonania, dlatego że jest sposobem myślenia tak zwanego zdrowego rozsądku. 
Ale zdrowy rozsądek, ów wielce czcigodny, domorosły doradca w obrębie swoich 
czterech ścian doświadcza wielu osobliwych przygód, skoro odważy się zapuś-
cić w szeroki świat badań; podobnie metafi zyczny sposób myślenia, jakkolwiek 
uprawniony i nawet nieodzowny w pewnych – zależnie od natury przedmiotu – 
mniej lub więcej rozległych dziedzinach badań, uderza jednak prędzej czy później 
za każdym razem o granicę, poza którą staje się jednostronny, ciasny, abstrakcyjny 
i wikła się w nierozwiązalnych sprzecznościach, ponieważ poza poszczególnymi 
rzeczami nie widzi ich związku, poza ich istnieniem – ich stawania się i zanikania, 
poza ich spoczynkiem – ich ruchu, ponieważ poza drzewami nie widzi lasu40.

Ten, kto mówi „tak – tak, nie – nie”, jest dla Engelsa metafi zykiem, żeby nie 
powiedzieć teologiem wiernym wskazaniom Chrystusa41. W tym momencie 
każdy naukowiec musi stać się podejrzliwy. Nauka, tak jak ją widzą i Ary-
stoteles, i paradygmat pozytywistyczny, powstała właśnie po to, by przynaj-
mniej na część naszych pytań udzielić jednoznacznych odpowiedzi. Rzetelny 
naukowiec nie może „zobaczyć lasu”, zanim nie przebada poszczególnych 
drzew – na tym polega badanie bez uprzedzeń. Engels proponuje jednak coś 
przeciwnego. Najpierw las, całość, jedność i interpretacja, która „rzeczy i ich 
odbicia pojęciowe ujmuje zasadniczo w ich związku, ich zazębieniu, ich ru-
chu, ich powstawaniu i zanikaniu”42. Widziany „las” ma tu być obecny od po-
czątku i obecny ciągle jako całość ukierunkowująca naszą aktywność badaw-
czą. Ale jak zobaczyć las (i wiedzieć, że to las właśnie) wcześniej od ujrzenia 
drzew? Jednym słowem, jak dialektycznie przezwyciężyć pozytywizm? I to 
w czasie, kiedy właśnie pozytywizm buduje samoświadomość nauk społecz-
nych w ogóle, więc nie może go odrzucić także „naukowy socjalizm”.

Przytaczam wypowiedzi Engelsa, ponieważ przyjaciel i współpracownik 
Marksa jest tym członkiem intelektualnego tandemu, który z dzisiejszej per-
spektywy obwiniany jest często o nieuprawnione rozszerzenie dialektyki sa-
mego Marksa, co z jednej strony utrwaliło wizerunek Marksa jako dialektyka, 
ale z drugiej dało asumpt do krytyki Marksowskiego materializmu jako speku-
lacji niewiele różniących się od spekulacji Heglowskich. Jest to o tyle paradoks, 
że – jak trafnie wskazuje Leszek Kołakowski – to Marks miał nad Engelsem 
przewagę „w sile konsekwentnej abstrakcji”, podczas gdy przewaga Engelsa 
polegała na „umiejętności zachowania stałego kontaktu z empirią”43. A jed-
nak właśnie Engels, dokonując już po śmierci Marksa swoistej retrospekcji 

40 F. Engels, Rozwój socjalizmu…, s. 220.
41 Ewangelia św. Mateusza: „Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, 

od Złego pochodzi” (Mt 5:37). 
42 F. Engels, Rozwój socjalizmu…, s. 222.
43 L. Kołakowski, Główne nurty marksizmu, cz. I…, s. 175.
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w poszukiwaniu źródeł marksizmu, wskaże na Hegla. W wydanej w 1886 
roku pracy Ludwig Feuerbach i zmierzch klasycznej fi lozofi i niemieckiej44 skry-
tykuje Feuerbacha za odrzucenie Heglowskiej dialektyki, która przejęta przez 
Marksa legła u podstaw stworzonego ruchu robotniczego i jego ideologii45. 
To również Engels w Dialektyce przyrody sformułuje trzy prawa odtąd koja-
rzone z dialektyką jako taką: prawo jedności przeciwieństw, przechodzenia 
ilości w jakość oraz negacji negacji. Wprawdzie występują one i u Marksa46, 
ten jednak po prostu posługiwał się nimi, bez wyjaśniania metodologicznych 
podstaw czy zasadności ich użycia. Engels natomiast podjął się zadania wy-
kazania, że Heglowska dialektyka, będąca procesem samopoznania ducha, 
jest tak naprawdę immanentnym i czysto materialnym procesem rozwoju 
całej przyrody. Dla Hegla przyrodoznawstwo miało być areną demonstracji 
rozumnej aktywności ducha, podczas gdy Engels zamierzał dowieść, że dia-
lektyczne prawa myślenia są analogiczne do praw rządzących przemianami 
samej materii, a więc tylko dialektyka stanowi metodę wyjaśniania występu-
jących w przyrodzie procesów rozwojowych47. Drzemało tu ukryte założenie, 
że choć marksizm, jak przyznawał Marks, jest wytworem historii (a nie osta-
teczną „prawdą”) – podobnie jak wszelkie inne teorie i fi lozofi czne systemy 
– jako jedyny dysponuje metodą poznawania dostosowaną do rzeczywistego 
rytmu świata. 

Za sprawą Engelsa częścią marksizmu stał się materializm dialektycz-
ny48. Tkwi tu punkt zapalny jednego z wielu „sporów o Marksa”. Wiąże się 
on z pytaniem, na ile stanowisko Engelsa było odzwierciedleniem przeko-
nań samego Marksa, a na ile wprowadzoną innowacją, zmieniającą w ogóle 
kurs całej doktryny49. Nie brakuje argumentów na rzecz każdej z możliwych 

44 F. Engels, Ludwig Feuerbach i zmierzch klasycznej fi lozofi i niemieckiej, MED, t. 21. 
W pracy Engels powołuje się na napisaną wspólnie z Marksem i niepublikowaną za życia au-
torów książkę Ideologia niemiecka (wydaną w 1932 r.).

45 Por. Cz. Prokopczyk, Truth and Reality in Hegel and Marx: A Reassessment, Amherst 
1980, s. 17  i nn.

46 Patrz m.in. pierwszy tom Kapitału. Na pierwszeństwo Marksa zwraca uwagę: S.-E. Lied-
man, Engels and the Laws of Dialectics [w:] Marx’s Th eories Today, red. R. Panasiuk, L. Nowak, 
Amsterdam–Atlanta 1998, s. 15–54.

47 Na marginesie warto dodać, że bardzo podobne myślenie o przyrodzie prezentował 
w średniowieczu wspominany w rozdziale o dialektyce Jan Szkot (Eriugena). Koncepcję Eriu-
geny doceniał zresztą sam Hegel, uważając go za jednego z prekursorów idealizmu speku-
latywnego. Także Marksowskie gimnastyki dotyczące pokazania relacji między człowiekiem 
a przyrodą jako równocześnie zdeterminowanej i wolnej, łatwiej zrozumieć, porównując je 
z wyjaśnieniami związku Boga i świata formułowanymi przez Jana Szkota. 

48 Sama nazwa „materializm dialektyczny” została upowszechniona dopiero przez G. Ple-
chanowa; por. H. Sheehan, Marxism and the Philosophy of Science. A Critical History, New 
Jersey 1985, s. 115.

49 Pogląd ten przedstawił: S. Hook, Towards the Understanding of Karl Marx, New
York 1933. 
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opinii w tym względzie50. Faktem jest, że materializm dialektyczny jest sta-
nowiskiem wyłożonym przez Engelsa już za życia Marksa, a jako taki powi-
nien cieszyć się jego aprobatą. Świadczyć ma o tym na przykład praca Engelsa 
Anty-Dühring51, która, jak zeznaje sam Engels, powstawała pod czujnym 
okiem Marksa, a jest ona bezsprzecznie systematycznym wykładem tak ma-
terializmu historycznego, jak szerszego materializmu dialektycznego. Z dru-
giej strony, dowody mają też zwolennicy tezy o samodzielności myśli spadko-
biercy i głównego interpretatora schedy pomarksowskiej. Nie przekonują ich 
wyznania Engelsa, który konsekwentnie podkreślał wielkość Marksa, zderza-
jąc przenikliwość i dalekowzroczność jego sądów z własną ograniczonością 
i nieporadnością52. Psychologiczna autodeskrypcja nie wytrzymuje krytyki 
w obliczu analizy konkretnych poglądów zawartych w dziełach obydwu my-
ślicieli. Engels mógł być absolutnie szczery w swym zamiarze dochowania 
wierności słowom Marksa i chęci rozwijania interpretacji jego teorii w za-
kreślonych przez przyjaciela granicach, by potwierdzić głębokie występujące 
między nimi „duchowe zjednoczenie”53. Czystość intencji nie przesądza jed-
nak o skutkach działania. A tutaj wydaje się trafna opinia Zbigniewa Jordana, 
iż to Anty-Dühring odpowiada za stworzenie wrażenia, że „materialistyczna 
koncepcja historii jest ściśle związana czy wręcz wydedukowana z fi lozofi cz-
nego materializmu”54. Wrażenia, jak dodaje, błędnego.

Z prezentowanego przeze mnie punktu widzenia jest znacznie mniej 
istotne, czy i w jakim stopniu materialistą dialektycznym był Karol Marks, 
niż sam fakt, że pod jego bokiem i bez wyraźnego sprzeciwu z jego strony 
taka koncepcja została sformułowana. W kontekście całej przedstawionej hi-
storii dialektyki i jej ekscesów materializm dialektyczny jest przesiąkniętym 
dogmatyzmem owocem zastosowania metody dialektycznej. Dialektyka staje 
tu na straży uzyskanej z jej pomocą prawdy o świecie; całościowej i analogicz-
nej do Heglowskiej prawdy ducha. W ten sposób chce Engels wzmocnić wy-
mowę analiz Marksowskich, zarówno historycznych, jak i ekonomicznych, 
sugerując, iż za słuszność ich treści ręczy cała przyroda. 

Bez względu na okoliczności powstania, materializm dialektyczny, który 
nie dotyczy wprost ekonomicznych, socjologicznych i historycznych aspek-
tów myśli Marksa, dowodzi skądinąd wrażliwości obydwu myślicieli na prob-
lemy z dialektyką związane. Tylko jako metoda potrafi  dialektyka zachować 
elastyczność konieczną do mówienia o ruchu, zmianie i rozwoju. Za każ-
dym razem, kiedy myśliciel pokaże gotowy, fi nalny produkt swej aktywności 

50 Przegląd stanowisk: Z.A. Jordan, Th e Evolution of Dialectical Materialism, London 1967. 
51 F. Engels, Anty-Dühring, MED, t. 20.
52 Jak pisał w 1893 r. Engels w liście do Franza Mehringa: „nigdy nie osiągnąłbym tego, co 

osiągnął Marks”; za: Z.A. Jordan, Th e Evolution of Dialectial Materialism.., s. 8.
53 K. Kautsky, Aus der Frühzeit des Marxismus, Prague 1935, s. 395. 
54 Z.A. Jordan, Th e Evolution of Dialectial Materialism.., s. 12.



157III. Marks, czyli o kluczu zmieniającym się w wytrych

poznawczej – skończoną dialektyczną teorię – ryzykuje, iż rozwijający się 
nadal świat udowodni, że jest ona wyłącznie dogmatycznym snem. Z racji 
dominacji strategii koherencji takiej teorii nie da się bowiem poprawić przez 
wymianę wadliwych elementów czy uzupełnienie braków. Powstaje ona na 
zasadzie jengi i stanowi w każdym momencie spójną całość. Myśl dialektycz-
na jest potężną siłą, ale musi znać swoje miejsce. Świata nie da się po prostu 
wymyślić, podczas gdy myśl sama jest po części jego wytworem. Lecz w takim 
razie każdy, kto jest zainteresowany wiedzą, powinien wybierać raczej bardziej 
ostrożną strategię korespondencji; mniej spektakularną i bardziej żmudną, 
ale w dłuższej perspektywie pewniejszą. Uogólnienia, syntezy, abstrahowanie 
zostają tu znacznie ograniczone i poddane kontroli świata. Sama dialektyka 
staje się co najwyżej zakładanym przez Arystotelesa ćwiczeniem w myśleniu, 
specyfi cznym, ale niezdolnym do wykazania swej wyższości nad innymi moż-
liwymi sposobami obróbki docierających do umysłu obserwacji. Innym, ale 
nie lepszym sposobem myślenia. Chyba że, a tak właśnie twierdzi Engels, uda 
się wykazać, iż dialektyka jest wpisana w sam rozwój świata. Wówczas myśl 
dialektycznego fi lozofa, jako zestrojona z przemianami bytu, oddaje najlepiej 
jego aktualną postać. Towarzysząc bytowi, dialektyk ma zawsze rację, a jeśli 
zmienia dialektycznie swe poglądy, to dlatego, że analogiczna modyfi kacja na-
stąpiła w bycie. Wierność Marksowi oznacza wierność marksizmowi polega-
jącą, po pierwsze, na zachowaniu ciągłości stosowania metody dialektycznej 
w myśleniu, a po drugie, na wykorzystywaniu konkretnych w danej chwili 
owoców tego myślenia jako podstawy działania. Reszta należy do bytu.

Wprowadzenie materializmu dialektycznego może być w pewnym sensie 
uznane za pomysłowy sposób ochrony sedna teorii Marksa przed zarzutem 
dogmatyzmu, czyli tak krytykowaną przez obydwu twórców marksizmu ten-
dencją „systemotwórczą”55, która zawsze prowadzi do metafi zyki, abstrakcji 
i idealizmu, a wreszcie utraty kontaktu ze światem praktyki. Prowadzi, jed-
nym słowem, do uwięzienia dynamicznej metody dialektycznej w sidłach 
zam kniętej i sztywnej dialektycznej teorii tylko po to, by teoria ta nie musiała 
wyrzekać się statusu prawdziwości. Engels zwyczajnie przyjął tego rodzaju 
dogmatyzm na siebie. Trudno ocenić, czy uczynił to dla Marksa, za jego zgo-
dą, czy też, jak wielu sprawnych dialektyków, dał się po prostu ponieść włas-
nemu myśleniu, nie zważając na znaki zakazu umieszczone na szlakach dia-
lektyki przez Kanta. Tak jak Hegel na drodze dialektycznej wędrówki spotkał 
byt w postaci ducha, przez co jego sensowne intuicje okazały się prawdą, tak 
Engels spotkał byt w postaci przyrody i tym samym może głosić prawdzi-
wość własnych i przy okazji Marksowskich (węższych, dotyczących człowie-
ka jako części przyrody) ustaleń. W jednym i drugim przypadku dialektyka 
staje się metodą otwierającą umysł na zewnętrzny i obiektywny przedmiot, 

55 Patrz: F. Engels, Przedmowa z 1878 r. do „Anty-Dühringa”, MED, t. 20, s. 6.
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a skoro przedmiot ten wypełnia treścią jej formalny szkielet, nie powinno się 
kwestionować żadnej powstałej w ten sposób koncepcji. Ma ona w założeniu 
równie demonstratywny charakter jak wiedza gromadzona na drodze kore-
spondencji. 

W ten sposób Engels stał się dla Marksa tym, kim był Hegel dla ducha 
– osobą, która dzięki własnemu rozumowi i talentowi pisarskiemu potrafi  
zdać relację z jego dokonań. Dzięki temu i duch, i Marks mogli się skoncen-
trować na rzeczywistości jako takiej; na jej życiu i rozwoju, podczas gdy to 
na Heglu i Engelsie spoczął ciężar wykazania obiektywności, uniwersalności 
i wreszcie prawdziwości dokonań obydwu. Jako ci, którzy dostąpili zaszczytu 
współpracy z prawdą, stali się oni jej wiernymi sekretarzami, czasem zmu-
szonymi do interwencji, gdyby prawda sama nieodpowiednio dbała o swoje 
interesy. Tę nadgorliwość sekretarza dostrzec można u Engelsa niejednokrot-
nie. Podczas gdy Marks będzie prezentował swój Kapitał jako szczegółową 
krytykę i socjologiczno-historyczne wyjaśnienie aktualnej postaci społe-
czeństwa kapitalistycznego, dla Engelsa stanie się on całościowym systemem 
ekonomii politycznej – wiedzą naukową o uniwersalnym zastosowaniu do 
badania mechanizmów gospodarczych. 

Różnica, o której mowa, nie zmienia treści twórczości Marksa, ale nabiera 
znaczenia dla jej późniejszego wykorzystania jako podstawy myślenia i dzia-
łania politycznego. Dzięki Engelsowi Marks stał się bardziej przekonujący, 
a marksizm pozbawiony wątpliwości i wahań. W zależności od optyki i ocze-
kiwań pod adresem dialektyki można to poczytać za przyjacielską pomoc lub 
niedźwiedzią przysługę. Pomoc, ponieważ materializm dialektyczny stano-
wił doskonałe tło uzupełniające dla materializmu historycznego. Im więcej 
prawdy, im szersza teoria, tym lepiej dla umocowanej w niej praktyki. Nie 
jest więc przypadkiem, że zyskał on szczególne uznanie Włodzimierza Leni-
na i jako „diamat” obowiązywał w Związku Radzieckim, prowadząc między 
innymi do podporządkowania wszelkich nauk (także przyrodniczych) ogól-
nemu marksistowskiemu światopoglądowi. Równocześnie jednak właśnie 
Engels jest oskarżany o usztywnienie i zamrożenie „żywego” przekazu myśli 
Marksowskiej56, który pierwotnie miał aktywizować jednostki do świadome-
go działania i niezgody na postępującą alienację. Wspierało taką interpreta-
cję odkrycie „młodego Marksa”, czyli publikacja jego wczesnych dzieł, a po 
drugiej wojnie światowej ich przetłumaczenie na język angielski, czyniące 
zeń ponownie ważnego guru wszelkich nurtów krytycznych wobec kultury 
kapitalistycznej. Sam w sobie ten wątek zdaje się wysoce interesujący. Nie 
jest pozbawione wartości podejrzenie, że zachwyt nad „młodym Marksem” 

56 Obydwa te wątki – Leninowskie przywiązanie do diamatu i przypisanie jego powstania 
Engelsowi, nie Marksowi – pojawiły się expressis verbis w wydanej w 1922 r. książce Györgya 
Lukácsa Geschichte und Klassenbewusstsein; wyd. pol: tenże, Historia i świadomość klasowa: 
studia o marksistowskiej dialektyce, tłum. M. Siemek, Warszawa 1988.
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to zachwyt nad koncepcją, która apeluje w pierwszej kolejności do poczucia 
sensu. Pozwala rozumieć rzeczywistość, ale jednocześnie umożliwia unie-
zależnienie się od presji konieczności i aktywne działanie na rzecz zmiany 
trendów i procesów uznanych za wrogie podmiotowości i wolności jednost-
ki. Promuje działanie wymyślone przez wolny podmiot, czyli inspirowane 
wewnętrzną potrzebą, a nie zewnętrzną prawdą, koniecznie domagającą się 
urzeczywistnienia w świecie. Marks „późny”, objaśniony przez Engelsa, był 
niczym innym jak reprezentantem takiej właśnie prawdy i mógł przez to wy-
dawać się zdecydowanie mniej sensowny (czy „sensotwórczy”). Tę kwestię 
pozostawiam jednak na boku, podobnie jak dalszą refl eksję nad materiali-
zmem dialektycznym. Wprawdzie obydwa zagadnienia mogłyby przysłużyć 
się rozważaniom dotyczącym zarówno dialektyki, jak i relacji (i odmienno-
ści) prawdy i sensu, ale odrywają one uwagę od Marksa, który zgodnie z tytu-
łem ma być jedynym bohaterem tego rozdziału. To myślenie Marksa jest tutaj 
przedmiotem analizy i to w jego obrębie poszukuję dialektycznych nawyków. 
Materializm dialektyczny mógł być zbroją dobrze chroniącą marksizm, ale 
nie ma wystarczających podstaw, by uważać samego Marksa za wielkiego 
zwolennika jej przywdziewania. Przeciwnie, z racji Marksowskiego stosunku 
do dialektyki należy w to wątpić.

4. Materialista o dialektyce

A że myślenie mniema, że jest bezpośrednio czymś innym niż ono samo, 
że jest zmysłową rzeczywistością, a więc ma swą czynność za czynność 
także i zmysłową, realną, przeto owo myślowe zniesienie, pozostawiając 
w rzeczywistości swój przedmiot nienaruszonym, mniema, że go rzeczy-
wiście przezwyciężyło […] Dlatego też […] ten byt, który Hegel znosi 
w fi lozofi ę, nie jest wcale rzeczywistą religią, państwem, przyrodą, lecz 
religią, którajuż jest przedmiotem wiedzy, dogmatyką, to samo dotyczy 
nauki prawa, nauki o państwie, przyrodoznawstwa. A więc z jednej stro-
ny zajmuje on pozycję przeciwstawną zarówno rzeczywistej istocie, jak 
i bezpośredniej wiedzy niefi lozofi cznej lub niefi lozofi cznym pojęciom 
o tej istocie57.

Jeśli Hegel ma rację i historyczny postęp wolności wymaga przezwycięże-
nia aktualnej epoki wraz z określającymi ją charakterystykami, to nie wystar-
czy, by takie zniesienie dokonało się w świadomości. Musi być ono rzeczy-
wistym zniesieniem konkretnych, uosabiających zniewolenie przedmiotów. 
Zniesieniem nie „wiedzy o religii” (zastąpieniem jej inną, bardziej abstrak-

57 K. Marks, Rękopisy ekonomiczno-fi lozofi czne…, s. 632–633.
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cyjną ideą religijną), ale religii; nie „nauki prawa”, nie „nauki o państwie”, ale 
prawa i państwa. Dopiero przekształcenie materii pozwala mówić o sukcesie 
myśli i umożliwia odróżnienie idei prawdziwie twórczych, bo naukowych, 
od teologicznej z natury intelektualnej szarlatanerii. Wiele wskazuje na to, że 
zdaniem Marksa dialektyka ciążyła zbyt często ku tej drugiej formie. Zwłasz-
cza dialektyka otwarcie głosząca konieczność zerwania więzów łączących 
myśl i fi lozofi ę z materią i historią. A jej przykład najbardziej bezkompromi-
sowy stanowiła dialektyka Heglowska.

Pisałam już o krytycznym odniesieniu Marksa do fi lozofi i Hegla, na tle 
którego mógł on przez kontrast zaprezentować swe materialistyczne i hi-
storyczne poglądy. Postawienie heglizmu z głowy na nogi oznaczało w tym 
kontekście odrzucenie fi lozofi cznego idealizmu, czyli ostatecznych teoretycz-
nych owoców dialektyki stosowanej przez autora Fenomenologii ducha. To, co 
dla Hegla okazywało się jedynie pozorem – materia, dla Marksa stało się naj-
bardziej rzeczywiste, a więc mimo swej zmienności i historyczności zasługu-
jące na miano istniejącego bytu. Dzięki temu poznający materię umysł – sam 
historyczny – ma zdaniem Marksa prawo używać pojęcia prawdy, jeśli tylko 
zachowa wierność korespondencyjnej strategii badawczej i pozwoli, by jego 
ustalenia były na bieżąco weryfi kowane. Prawda nie może mieć charakteru 
dialektycznego58, a na takie właśnie dialektyczne koła wzajemnych odniesień, 
ostatecznie prowadzących do kreowania myślowych abstrakcji, narażona jest 
każda dialektyczna teoria. 

Marks chciał być postrzegany jako badacz porządkujący fakty, ale nie-
zmieniający ich wymowy. I rozumiał, że strategia koherencji, odpowiedzialna 
za potęgowanie odczucia całościowości i spójności narracji, może temu prze-
szkodzić. Dlatego w pierwszym większym ekonomicznym dziele, Przyczynku 
do krytyki ekonomii politycznej, które miało zakwestionować uniwersalność 
twierdzeń teoretyków klasycznej szkoły ekonomii i dowieść historyczności 
nauki ekonomii w ogóle, próbował świadomie zredukować podejrzenie, że 
ma do zaoferowania kolejną wielką i „nadpraktyczną”59, czyli bujającą ponad 
rzeczywistością, teorię:

Nie daję tu naszkicowanego przeze mnie ogólnego wprowadzenia, gdyż po 
dokładniejszym namyśle uważam, że wszelkie uprzedzanie wyników, które mają 
dopiero być udowodnione, będzie raczej przeszkadzać, a czytelnik, który w ogóle 

58 Zwłaszcza ta prawda, która bezpośrednio uzasadnia podejmowane działania. Dlatego 
nawet dialektyk w pewnych przypadkach odpowiada tylko „tak” lub „nie”. Czesław Prokop-
czyk zauważa, że zarówno Marks, jak i Lenin doskonale wiedzieli, w jakich wypadkach nie 
należy się bawić dialektyką. Jednoznacznie negatywnie postrzegali burżuazję i kategorycznie 
żądali jej zniszczenia, a równie jednoznacznie traktowali komunizm – wyłącznie na „tak”; por. 
tenże, Truth and Reality…, s. 2.

59 F. Engels, K. Marks, Święta rodzina…, s. 47.
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chce iść za moimi myślami, musi się zdecydować na to, żeby się piąć w górę od 
rzeczy szczegółowych do ogólnych60.

Jeśli wiedzę postrzegać można analogicznie do budowy wieży, to z pew-
nością w zamierzeniach Marksa miała ona być solidną budowlą konstruo-
waną cegła po cegle. Tam gdzie nie ma materii (bytu), tam nic po naukow-
cu i fi lozofi e – zmieniają się oni w dialektyków czystej wody, ubierających 
w kostium prawdy to, co jest tylko ich wątpliwą opinią. Wiedza nie może 
wyprzedzić rzeczywistości, a więc fi lozof, który szuka w świecie zewnętrz-
nym potwierdzenia wcześniej opracowanych w umyśle pojęć i konstrukcji, 
przestaje być wiarygodny. Zamiast na każdym piętrze „wieży Oakeshotta” 
patrzeć uważnie przez okna, gna na jej szczyt po to tylko, by ogłosić swój 
poznawczy tryumf.

Według Marksa dialektyka Hegla splata się z idealizmem nie tylko dla-
tego, że ostatecznie fi lozof znajduje oparcie dla swych twierdzeń, przyjmu-
jąc za ontologiczny fakt istnienie niematerialnego ducha. Sama dialektycz-
na metoda jest w wydaniu Hegla „idealistyczna”, ponieważ zakłada już na 
wstępie absolutne rozdzielenie myśli i świata, broniąc pełnej niezależności 
rozumu. Ceną za taką obronę jest uznanie rzekomej „negatywności” myśle-
nia, dzięki której rozum (u Hegla: w przeciwieństwie do zdrowego rozsąd-
ku) pozostaje nieskalany treścią bytu i tym samym przynajmniej na gruncie 
fi lozofi i może wyprzeć się własnej historyczności. To ten rodzaj idealizmu 
jest głównym przedmiotem krytyki ze strony Marksa. Może on bowiem 
bez przeszkód zostać zaadaptowany do potrzeb tzw. materialistów, którzy 
podmieniają wprawdzie obiektywnego Heglowskiego ducha na obiektywne 
stosunki społeczne i ekonomiczne, ale nie potrafi ą przezwyciężyć własnych 
intelektualnych nawyków i nadal skłonni są wierzyć, że bez ich rozumnych 
podpowiedzi nieuświadomiona rzeczywistość nie będzie wiedziała, co z sobą 
zrobić. Jest to grzech główny całej lewicy heglowskiej i większości współczes-
nych Marksowi socjalistów, uzasadniający określenie ich koncepcji mianem 
utopijnych. Korzystając z dialektyki, budują oni opowieść o kapitalizmie, 
w której odpowiedzialna za faktyczną postać tej epoki „pozytywność” (bo-
gactwo, własność prywatna) okazuje się pozorem i jest demaskowana przez 

60 K. Marks, Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej. Przedmowa [w:] tenże, Dzieła wy-
brane, t. I, Warszawa 1949 (dalej MEDW) [maopd.fi les.wordpress.com/2012/02/przyczynek-
-do-krytyki-ekonomii-politycznej-1859.pdf; dostęp: 10.02.2016]. To samo stanowisko wyraża 
Marks w odpowiedzi na propozycję drukowania francuskiego tłumaczenia Kapitału w formie 
periodycznych zeszytów. Chwaląc zamysł, zwraca uwagę, że francuska skłonność przechodze-
nia od razu do konkluzji, może zniechęcić odbiorców. Pozbawieni sposobności przejrzenia 
książki w całości, mogą czuć się rozczarowani metodą Marksa, a nawet zlęknąć się dalszego 
czytania, „nie znajdując wszystkiego zaraz na początku”; por. K. Marks, Do obywatela Maury-
cego La Châtre [w:] tenże, Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, t. I, www.marxists.org/polski/
marks-engels/1867/kapital/ [dostęp: 22.02.2015].
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odniesienie do produkowanej przez siebie, a więc własnej, „negatywności” 
(nędzy, wyzysku). Obydwie składają się na dialektyczną sprzeczność, roz-
wiązywaną następnie za pomocą dialektycznych praw i przedstawianą pod 
postacią syntezy dzięki rozwiniętym kompetencjom dialektycznym autora. 

Jako jeden z wielu przykładów sugestywna jest w tym względzie glosa 
Marksa, w której polemizuje on z przedstawianą przez niemieckich „kry-
tycznych krytyków” interpretacją myśli Pierre’a-Josepha Proudhona. Jej 
punktem wyjścia jest dokonane przez francuskiego anarchistę rozróżnie-
nie „faktu nędzy i ubóstwa”, w którym widzi on „przeciwieństwo równości 
i sprawiedliwości”61. Marks przywołuje w tym miejscu następujący cytat, po-
chodzący od swych adwersarzy i odnoszący się właśnie do stanowiska Prou-
dhona:

Krytyka natomiast łączy oba fakty – ubóstwa i własności – w jeden, uznaje 
ich wewnętrzne powiązanie, po czym tworzy z nich całość i zapytuje ją jako taką 
o przesłanki jej istnienia62.

To krótkie zdanie jest dla Marksa okazją wykazania idealistycznego cha-
rakteru (żeby nie powiedzieć: naiwności) „krytycznej krytyki”. Proudhon 
istotnie uznał ubóstwo i własność za przeciwieństwa, co zresztą jest jedynie 
narzucającą się oczywistością. „Krytyczni krytycy” idą jednak zdecydowanie 
dalej. Przyznają się do „tworzenia” z tych przeciwieństw „całości” – proces 
ten zachodzić może tylko w umyśle – a następnie „zapytują” tę całość o „prze-
słanki jej istnienia”. Poszukują więc poza umysłem „przesłanek” czegoś, co 
jest tylko wytworem poznającego podmiotu (ich samych). Ale w konsekwen-
cji, skoro zakładana całość jest złożona z dostrzeganego przeciwieństwa fak-
tycznego, to poszukiwanie przesłanek dla niej, istniejących rzekomo poza 
taką całością, samo ma charakter „czysto teologiczny”. „Krytyczna krytyka” 
staje się „krytyką spekulatywną”:

Krytyczna spekulacja obraca się poza obrębem przedmiotu, który rzekomo 
bada, a tymczasem całe przeciwieństwo nie jest niczym innym jak ruchem jego 
obu stron, i właśnie w naturze tych obu stron leży przesłanka istnienia całości; to-
też krytyczna krytyka w ten sposób uchyla się od studiowania tego rzeczywistego 
ruchu, który tworzy całość, by móc twierdzić, że ona, jako spokój poznawania, 
wznosi się ponad oba ekstremy przeciwieństwa, że tylko jej działalność, która 
stworzyła „całość jako taką”, jest w mocy znieść stworzoną przez siebie abstrakcję.

Proletariat i bogactwo – to przeciwieństwa. Jako takie tworzą one całość. Pod 
tymi dwiema postaciami występuje świat własności prywatnej. Chodzi o to, jaką 
określoną pozycję każda z nich zajmuje w owym przeciwieństwie. […] W ob-
rębie tego przeciwieństwa jest więc właściciel prywatny stroną konserwatywną, 

61 F. Engels, K. Marks, Święta rodzina…, s. 40.
62 Tamże, s. 41.
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proletariusz – destrukcyjną. Działanie pierwszego zmierza do zachowania przeci-
wieństwa, działanie drugiego zaś – do jego unicestwienia63.

Jeśli zachować język fi lozofi czny, to przeciwieństwo między ubóstwem 
a własnością jest dla Marksa „opozycją realną” (jak oszczędności i dług z po-
czątku podrozdziału), a nie dialektyczną, zwłaszcza jeśli za opozycję dia-
lektyczną – sprzeczność – uznać wzajemne „negatywne” odniesienia tezy 
i antytezy proponowane przez Hegla64. W nędzy nie ma nic negatywnego. 
Przeciwnie, „nie mieć” własności to „całkiem pozytywnie mieć: głód, cho-
roby, przestępstwa, upokorzenia, tępotę, wszystko, co nieludzkie i przeciwne 
naturze”65. Przeciwieństwa dostrzegane w życiu społecznym nie przyciągają 
się na zasadzie głębszego racjonalnego związku66, ale bardzo konkretnie wal-
czą przeciwko sobie, skazując na walkę tych, których obejmują swym zasię-
giem: klasę posiadającą i proletariat67. Wyzwanie stojące przed fi lozofem nie 
polega na dokonywaniu operacji umysłowych, pozwalających podmiotowi 
poznającemu zachować dystans wobec badanego przedmiotu: rzeczywistości 
społecznej. Właśnie dlatego, że przedmiot ten „jako całość” składa się z prze-
ciwieństw, traktujący je jako fakt badacz musi sam poddać się władzy tego 
faktu. Jednym słowem, musi widzieć siebie jako uczestnika samego przeci-
wieństwa, a nie tylko stojącego z boku obserwatora i ewentualnego mentora 
dla świata, który w najgłębszym fi lozofi cznym sensie jest czy powinien być 
jednością. Do pisania powinien skłaniać go:

63 Tamże, s. 40–41.
64 To ważne dla zrozumienia oryginalnej myśli Marksa. Fakt, że tak często pisze on o prze-

ciwieństwach, konfl ikcie i walce nie musi się wiązać z myśleniem dialektycznym. I jak wynika 
choćby z tego przykładu – często nie wiąże się wcale. Dopiero Włodzimierz Lenin, z powo-
dów stricte politycznych, zamaże tę różnicę i będzie się starał przedstawiać każde możliwe 
przeciwieństwo jako sprzeczność dialektyczną. Charakterystycznym wyrazem omawianych 
tu problemów jest casus Lucio Collettiego, powojennego włoskiego marksisty. Należy on do 
tych fi lozofów, którzy oskarżają Engelsa i Lenina o wypaczenie myśli Marksa, właśnie z uwagi 
na imputowanie mu zbyt rozlegle stosowanej dialektyki Hegla. Zdaniem Collettiego badania 
Marksa szły w ślady epistemologii Immanuela Kanta, nie Hegla, a dowodem na to jest wskazy-
wana i przeze mnie niedialektyczność Marksowskiego rozumienia „przeciwieństwa”. Jak jed-
nak postaram się wyjaśnić dalej, ta zamierzona niedialektyczność postawy naukowej nie jest 
wszystkim, co zawarte w jego dziele. Jednym słowem, Marks nie do końca ustrzegł się przed 
heglowskim ukąszeniem. Sam Colletti zresztą zerwał z marksizmem w 1974 r., uzasadniając 
swą decyzję m.in. odkryciem dialektyki w marksowskiej analizie kapitalizmu; por. L. Colletti, 
Marksizm i dialektyka, tłum. B. Ponikowski [w:] Marksizm XX wieku, cz. II, red. J. Dobieszew-
ski, M.J. Siemek, Warszawa 1990, s. 309–341.

65 F. Engels, K. Marks, Święta rodzina…, s. 50.
66 Por. wprost odnoszący się do tego zagadnienia ustęp: K. Marks, Przyczynek do krytyki 

heglowskiej…, s. 355.
67 Postrzeganie świata społecznego i relacji politycznych w kategoriach konfl iktu i walki 

niekoniecznie musiało wynikać z dialektycznych inklinacji Marksa. Pod wieloma względami 
był on tutaj raczej spadkobiercą myśli Karla von Clausewitza; por. W.B. Gallie, Philosophers of 
Peace and War, Cambridge 1989, s. 66 i nn.
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nie interes krytyki, która wystarcza sama sobie, ani żaden interes abstrakcyjny 
i sztuczny, lecz interes masowy, realny, historyczny, interes, który doprowadzi da-
lej niż tylko do krytyki, doprowadzi mianowicie do kryzysu68.

Stawianie dialektyki Hegla z głowy na nogi nie miało się ograniczać do 
zastąpienia idealizmu materializmem. Gdyby tak było, Marks pewnie sam 
określiłby swą koncepcję mianem materializmu dialektycznego, bo nie cofał 
się on nigdy przed nadawaniem sugestywnych etykiet własnym propozycjom 
teoretycznym. Nie chodziło mu jedynie o zmianę zawartości teorii i zastą-
pienie ducha, występującego w roli bytu, przyrodą. Marks nie ufał samej 
metodzie dialektycznej. Wiele jego uwag pozwala stwierdzić, że należał do 
fi lozofów wrażliwych na niuanse myślenia i skłonnych dostrzegać związek 
między wybraną strategią poznawczą a wartością i możliwą funkcją uzyska-
nych za jej pomocą rezultatów. Nawet jeśli nie używał terminów takich jak 
korespondencja i koherencja, prawda i sens, to w jego twórczości nie bra-
kuje wskazówek pozwalających uznać, że miał pełną świadomość koniecz-
ności dokonywania podobnych rozróżnień. Uwikłanie Marksa w problem 
dialektyki Heglowskiej, deklarującej jedność metody i teorii, jedynie prze-
szkadza w dostrzeżeniu oryginalnie Marksowskiego piętna, jakie nadaje on 
dialektyce. A jest to piętno szczególnie przewrotne. O ile Platon czy Hegel 
byli co najwyżej rzemieślnikami, posługującymi się dialektyką, ale skoncen-
trowanymi na owocach jej użycia – prawdzie; o tyle Marks był swego rodzaju 
artystą, a przynajmniej historykiem sztuki, i rozumiał, że wprawne oko po 
dziele potrafi  rozpoznać rodzaj zastosowanego do jego stworzenia narzędzia. 
Istnieje wiele przesłanek pozwalających stwierdzić, że to nie dialektyka mia-
ła w jego twórczości rzucać się w oczy i potwierdzać wartość całego dzieła, 
lecz strategia korespondencji. Marks był zainteresowany prawdą płynącą ze 
świata i opracowywaną przez umysł bez wstępnych uprzedzeń i przesądów. 
Wiele z jego prac zdradza takie właśnie usposobienie naukowca. Dialektyce 
przyznawał rolę ważną, ale bardziej subtelną, jeśli chodzi o związki z prawdą. 
Inna sprawa, czy czynił to konsekwentnie; jednak te dwa aspekty przynaj-
mniej wstępnie wypada rozdzielić.

Myślenie ludzkie, zdaniem Marksa, jest uwikłane w historyczną z natury, 
materialną rzeczywistość. Kiedy próbuje się wobec niej usamodzielnić – we-
dług stosowanej tu terminologii zmienić proporcje między korespondencją 
i koherencją – zamienia się w spekulację. Marksowski Przyczynek do kryty-
ki heglowskiej fi lozofi i prawa pokazuje, jak myśl Hegla za pomocą metody 
dialektycznej69 opracowuje materialne fakty, zmieniając ich sens. Wprawdzie 

68 F. Engels, K. Marks, Święta rodzina…, s. 49.
69 Charakterystyczne, że pojęcie dialektyki w rzeczonej pracy się nie pojawia – co jeszcze 

dobitniej wskazuje, że ciężar krytyki Marksa spoczywał na krytyce myślenia w stylu heglow-
skim, a nie tylko heglizmu jako teorii fi lozofi cznej.
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„pozostawia” ona rzeczy takimi, „jakimi są”, ale zarazem nadaje im znaczenie 
czegoś odmiennego. „Różnica tkwi nie w treści, lecz w sposobie formułowa-
nia”, stwierdzi Marks70. W świecie występuje wiele opozycji, przeciwieństw, 
antynomii. Myślenie wielkiego formatu, którego reprezentantem jest Hegel, 
jedną fi lozofi czną decyzją uwolnione od ciężaru świata71, niewiele nowego 
ma światu do powiedzenia pod względem treści, ale za to potrafi  treść tę 
przekazywać w wyjątkowo skomplikowanej formie. Próbując uzgodnić rze-
czywiste antynomie, przekształca je w inne. Tworzy na ich bazie sprzeczno-
ści72, obiecując rozwiązać je także, ale nie wnosi nic, co by się przyczyniło do 
rozwiązania powstałych trudności; uwypukla je tylko jeszcze dobitniej73.

Hegel, tak dogmatyczny na gruncie fi lozofi i (przyjmujący za pewnik ist-
nienie ducha), wracając do świata, stał się po prostu sofi stą74. Zachowując głę-
bokie przekonanie o sile własnego rozumu, odmówił uznania zbyt banalnej 
jak na jego gust, narzucającej się w oczywisty sposób wiedzy o rzeczywistości 
politycznej. Uznał ją za niegodny rozumu wytwór potocznego zdrowego roz-
sądku i domagający się podważenia „pozór”. Rozbijając ten pozór za pomo-
cą operacji umysłowych, nie potrafi ł jednak zbudować zapowiadanej nowej 
wiedzy, a komplikując formalnie swą teorię, nie miał tym bardziej do zapro-
ponowania niczego, co nadawałoby się na podstawę działania75. 

70 Zdanie jest parafrazą szerszego ustępu Krytyki dotyczącego relacji państwa i jednostki 
(rodziny, społeczeństwa obywatelskiego). Marks dokonuje tutaj rozbioru Heglowskich Zasad 
fi lozofi i prawa, pokazując okrężną i niepotrzebną drogę, jaką musi przebyć jego idealistyczna 
– stojąca po stronie myśli i to myśli usamodzielnionej, traktowanej jako podmiot – argumen-
tacja, dotycząca w istocie prostych aspektów rzeczywistości politycznej i oczywistych mię-
dzy nimi związków. „W postaci racjonalnej twierdzenia Hegla znaczyłyby tylko tyle: Rodzina 
i społeczeństwo obywatelskie są to części państwa. Materiał państwa jest między nie rozdzielo-
ny «za pośrednictwem okoliczności, własnej woli i własnego wyboru powołania». Obywatele 
państwa są członkami rodzin i członkami społeczeństwa obywatelskiego”; K. Marks, Przyczy-
nek do krytyki heglowskiej…, s. 249. 

71 „Zastąpionego” przez ducha.
72 Por. K. Marks, Przyczynek do krytyki heglowskiej…, s. 337: „Głębsze jednak znaczenie 

ma to, że rozdział między społeczeństwem obywatelskim a politycznym odczuwa Hegel jako 
sprzeczność. Ale błąd jego polega na tym, że zadowala się pozorem rozwiązania tej sprzecz-
ności i że pozór ten przedstawia jako samą istotę rzeczy, gdy natomiast «tak zwane teorie», 
które ma on w pogardzie, żądają «rozdziału» stanów obywatelskich i politycznych i żądają go 
słusznie, wyrażają bowiem w ten sposób coś, co jest konsekwencją nowoczesnego społeczeń-
stwa, jako że element polityczno-stanowy nie jest właśnie niczym innym jak faktycznym wy-
razem rzeczywistego stosunku między państwem a społeczeństwem obywatelskim, wyrazem 
rozdziału istniejącego między nimi”.

73 Dwa ostatnie zdania to również parafraza wywodu Marksa krytykującego Heglowski 
sposób wyjaśnienia (nieudanego) relacji między władzą ustawodawczą a ustrojem państwa; 
por. K. Marks, Przyczynek do krytyki heglowskiej…, s. 311.

74 Tamże, s. 264.
75 Por. tamże, s. 283–284.
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Pociągający urok dialektyki, wrażliwej na przeciwieństwa, ale obierającej 
niewłaściwą drogę rozprawiania się z nimi – nie w świecie, lecz w świadomo-
ści – wywoływał niechęć Marksa od początku jego publicznej działalności, 
kiedy jeszcze jako publicysta rozpoczynał karierę dziennikarską. Z czasem 
niechęć ta ulegała dalszemu wzmocnieniu, a towarzyszyła jej myśl stosunko-
wo prosta w swej wymowie: by uniknąć manowców dialektyki, skazujących 
świadomość na błądzenie wokół realnych problemów, trzeba myśl na stałe 
związać z materią. To znaczy zmusić świadomość do koncentracji na real-
nych i doświadczanych przeciwieństwach, które ma opisać i wyjaśnić, by zro-
zumieć wewnętrzny mechanizm ich rozwoju. Nie jest natomiast zadaniem 
świadomości namysł nad sposobami pogodzenia sprzeczności czy ulepszenia 
relacji między przeciwieństwami. Tego rodzaju problemy lepiej wyelimino-
wać u źródła – działaniem, nie myśleniem. Marks wie doskonale, że węzeł 
gordyjski można jedynie przeciąć, gdyż każda próba jego rozplątania supła 
go coraz bardziej i jest zwykłą stratą czasu.

Za szczególnie skłonnych do podążania ścieżkami dialektycznymi uznaje 
Marks Niemców. Z wyrzutem zauważa, że nie mają oni jako naród na koncie 
żadnej rewolucji76, a swą myśl polityczną sprowadzają najczęściej do ideologii. 
Nie lepsza jest pod tym względem niemiecka praktyka polityczna, która w wy-
daniu pruskim jest dialektyką wręcz przesycona. Już pierwszy opublikowany 
artykuł Marksa, Uwagi dotyczące nowej pruskiej instrukcji o cenzurze, jest jed-
ną wielką krytyką prymatu myślenia koherencyjnego w polityce, prowadzące-
go do kreowania w rzeczywistości politycznej sytuacji trudnych i nieudolnego 
(bo dialektycznego) radzenia sobie z nimi. Marks przygląda się tu między in-
nymi pomieszaniu „zasady politycznej i chrześcijańsko-religijnej”, wynikają-
cemu z chęci uczynienia Prus „państwem chrześcijańskim”77, a więc całością 
o charakterze polityczno-religijnym. Nie bez ironii tłumaczy autorom:

Jeżeli będziemy mówić tylko o religii chrześcijańskiej jako religii uznanej, to 
macie w waszym państwie katolików i protestantów. I jedni, i drudzy mają do pań-
stwa takie same prawa, gdyż mają wobec niego takie same obowiązki. Abstrahują 
oni od różnic religijnych i jednakowo żądają, aby państwo było urzeczywistnie-
niem politycznego i prawnego rozumu. Wy jednak chcecie państwa chrześcijań-
skiego. Jeśli wasze państwo będzie tylko luterańsko-chrześcijańskie, to stanie się 
dla katolika kościołem, do którego on nie przynależy, który musi odrzucić jako 
heretycki, którego najgłębsza istota mu się sprzeciwia. Jeżeli na odwrót – będzie to 
samo. Jeżeli zaś zdecydujecie, że ogólny duch chrześcijaństwa ma być szczególnym 
duchem waszego państwa, to przecież o tym, czym jest ogólny duch chrześcijań-
stwa, będziecie rozstrzygali na podstawie waszego protestanckiego wykształcenia. 
[…] Albo więc zabrońcie w ogóle wciągania religii do polityki – lecz tego nie 
chcecie, gdyż chcecie oprzeć państwo nie na wolnym rozumie, lecz na wierze, 

76 Tamże, s. 459.
77 K. Marks, Uwagi dotyczące nowej pruskiej instrukcji o cenzurze, MED, t. 1, s. 13.
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religia jest dla was ogólną sankcją wszystkiego, co istnieje – albo też pozwólcie na 
fanatyczne wciąganie religii do polityki78.

Władze pruskie nie chcą przyznać się do naturalnego i nieusuwalnego we-
dług materialisty partykularyzmu w kwestiach wiary. Nie chcą także utrzy-
mania status quo, będącego spadkiem po czasach absolutyzmu oświeconego, 
który podporządkowywał religię państwu i jednocześnie gwarantował to-
lerancję wyznaniową dla wszystkich wyznań, a więc przecinał dialektyczny 
związek polityki i religii (prawa i moralności). Chcą natomiast syntezy, nie 
rozumiejąc, że podobna synteza jest fantazją79. Z uwagi na specyfi kę lojal-
ności religijnych nie da się osiągnąć harmonii przez uogólnienie religijności 
w ogóle i włączenie tak skonstruowanego ducha chrześcijaństwa w sferę poli-
tyczną. A jednak władze pruskie decydują się na takie właśnie, negujące dane 
doświadczenia, przedsięwzięcie. Muszą więc, za pomocą cenzury, stworzyć 
świat polityczny „odwrócony”80 w stosunku do faktów: świat pozorny i cał-
kowicie dialektyczny. A to znaczy, że realne – tzn. oceniane korespondencyj-
nie – konsekwencje nowego prawa są całkowicie odmienne od jego dekla-
rowanych intencji. Zamiast umacniania moralności i współpracy w ramach 
państwa, nowa instrukcja o cenzurze zachęca do wzajemnej podejrzliwości 
i niszczy to, co dla moralności kluczowe: „świętość i nietykalność subiek-
tywnych przekonań”81. Zamiast Boga, stwierdzi Marks, czyni cenzora sędzią 
serca82. Pozorna liberalizacja zasad cenzury – instrukcja prezentowana była 
jako odpowiedź władz na żądania zagwarantowania wolności prasy – dotyczy 
jedynie jej warstwy formalnej (języka), podczas gdy w praktyce nowe prawo 
jest przez wpisaną weń dialektykę83 bardziej dla wolności zgubne:

Nam nakazujecie zaufanie, ale nieufności nadajecie moc prawną. Macie 
tyle zaufania do waszych instytucji państwowych, iż wydaje się wam, że słabego 
śmiertelnika, urzędnika, przemienią one w świętego i umożliwią mu rzeczy nie-
możliwe. Ale zarazem tak mało ufacie waszemu organizmowi państwowemu, że 
obawiacie się odosobnionej opinii osoby prywatnej; gdyż prasę traktujecie jako 
osobę prywatną. Wychodzicie z założenia, że urzędnicy będą postępowali całko-
wicie bezstronnie, beznamiętnie, bez nienawiści, ograniczoności i innych słabo-
stek ludzkich. Ale to, co bezstronne, idee, wydaje się wam pełne osobistych intryg 
i subiektywnej nikczemności. Instrukcja żąda bezgranicznego zaufania do stanu 
urzędników, a jej punktem wyjścia jest bezgraniczna nieufność do stanu nieu-
rzędników. Dlaczego nie mielibyśmy odpłacać pięknym za nadobne? Dlaczego nie 
mielibyśmy żywić nieufności właśnie do tego stanu?84

78 Tamże, s. 13–14.
79 „Marzycielstwem” w sensie kantowskim.
80 K. Marks, Uwagi dotyczące nowej…, s. 17.
81 Tamże, s. 18.
82 Tamże.
83 Tamże, s. 17.
84 Tamże, s. 19.
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Gdyby wyjąć powyższy fragment z kontekstu historycznego, z powodze-
niem mógłby się on znaleźć w zbiorze artykułów krytycznych wobec komu-
nizmu, na przykład z okresu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. A jednak 
samym władzom komunistycznym nie przyszłoby do głowy, że można do-
konać takiego ahistorycznego przeniesienia krytyki Marksowskiej. Ten feno-
men jest zastanawiający, ale łatwy do zrozumienia, jeśli odnieść go do specy-
fi ki myślenia dialektycznego opartego na strategii koherencji, a owocującego 
teorią-jengą aspirującą do miana prawdy. Choć budowa jengi podlega za-
wsze tej samej strategii i wymaga respektowania prawa grawitacji, zbudowa-
na wieża jest za każdym razem inna. Tym bardziej wydaje się inna, kiedy jako 
budulca używa się odmiennego tworzywa. Podobnie z „prawdą” uzyskaną 
sposobem dialektycznym. Jej zwolennik jest przekonany, że to jego i tylko 
jego umysłowa konstrukcja zasługuje na takie miano. Widzi inne ideologie 
jako radykalnie błędne i nie dostrzega łączącego go z nimi pokrewieństwa, 
polegającego na wyborze tej samej – i niestety ryzykownej – metody dociera-
nia do prawdy. Rządzenie ekip komunistycznych opierało się na dialektycz-
nych manewrach, które celnie punktował Marks na przykładzie rzeczywisto-
ści pruskiej. Ale komunista jest ostatnią osobą, którą może zaniepokoić tego 
rodzaju zbieżność85. I dlatego tekst Marksa mógł bez przeszkód otworzyć 
pierwszy tom wydanych w języku polskim Dzieł ojców marksizmu.

Jak dotąd Marksowska ocena dialektyki wypada zdecydowanie nega-
tywnie. Pora wprowadzić wątki, które pozwolą, choć nie od razu, złagodzić 
ostrość tego wyroku.

W Posłowiu do drugiego wydania „Kapitału” Marks przytacza uwagi nie-
których komentatorów pierwszego wydania swej pracy. Szczególnie dużo 
miejsca poświęca recenzji umieszczonej na łamach petersburskiego „Wiest-
nika Ewropy”, streszczającej się w następującej diagnozie: „metoda badania 
jest ściśle realistyczna, lecz, na nieszczęście, metoda wykładu jest niemiecko-
-dialektyczna”86. Autor artykułu, jak wynika z dalszych cytatów przywoły-
wanych przez Marksa, docenia jego przywiązanie do faktów, rezygnację 
z upierania się przy uniwersalności formułowanych praw ekonomicznych czy 
naukową wartość ustaleń. Recenzentowi nie trafi a natomiast do przekona-
nia dialektyczna metoda prezentacji wyników badań. Komentując tę niechęć, 
Marks nie tylko zauważa, że stoi ona w jawnej sprzeczności z jak najbardziej 
dialektyczną, jego zdaniem, metodą wykładu stosowaną przez krytyka, ale 
także stwierdza:

85 Warto w tym kontekście zajrzeć do książki: N. Levine, Marx’s Rebellion Against Lenin, 
New York 2015 (szczególnie rozdział 3).

86 K. Marks, Kapitał. Przedmowa do wydania drugiego, www.marxists.org/polski/marks-
-engels/1867/kapital/00.htm#02 [dostęp: 22.03.2015].
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Oczywiście sposób wykładu musi różnić się formalnie od sposobu badania. 
Badanie musi szczegółowo opanować materiał, musi zanalizować różne jego for-
my rozwojowe i wyśledzić ich więź wewnętrzną. Dopiero po dokonaniu tej pracy 
może być właściwie przedstawiony rzeczywisty ruch. Gdy się to uda i gdy życie 
materiału odbije się idealnie, może się wydawać, że ma się do czynienia z jakąś 
konstrukcją a priori87.

Wykładu doktryny dokonuje się dopiero po szczegółowym „opanowaniu 
materiału”, a więc przeanalizowaniu dostępnych faktów88. Z konieczności wy-
kład ma charakter syntetyczny i powinien być spójny, przez co może sprawiać 
wrażenie apriorycznej konstrukcji, zwłaszcza jeśli dotyczy zagadnień rozle-
głych i skomplikowanych. Chcąc przedstawić odbiorcom obszerny fragment 
rzeczywistości – dynamicznej i pozostającej w ruchu – autor musi położyć 
nacisk na jej główne elementy i związki między nimi. Jego opis i wyjaśnie-
nia zawarte w publikowanej książce muszą przypominać jengę, bo tylko taka 
konstrukcja pozwala „zmieścić” w jej obrębie wiele szczegółowych obser-
wacji bez ich bezpośredniego przytaczania. Tym zaś faktom, które są przy-
wołane, wskazuje od razu określone i zrozumiałe miejsce w ramach całości. 
Dialektyka może tutaj jedynie pomóc, ponieważ jest metodą świetnie nada-
jącą się do opracowywania danych i uzgadniania ich; nawet jeśli początkowo 
wydają się na tyle różne, że aż sprzeczne. Istotnie, przyznaje Marks, może się 
komuś wydawać, że autor takiego wykładu stawia się w roli wszystkowiedzą-
cego podmiotu poznającego, od początku obdarzonego jakąś nadnaturalną 
i uprzednią w stosunku do doświadczenia wiedzą. Jest to jednak wrażenie 
mylne i nie powinno ono decydować o naukowych podstawach krytyki samej 
koncepcji. Tutaj krytyk powinien wykonać własną pracę i dotrzeć do faktów, 
by sprawdzić, czy istotnie „żyją one” w opisany sposób89. 

Można tutaj postawić kilka pytań. Po pierwsze, czy za powstanie opisy-
wanego wrażenia aprioryczności odpowiedzialny jest autor, czy też raczej 
nie dość świadomy odmienności metodologii badań i wykładu czytelnik? Po 
drugie, czy takie wrażenie należy oceniać jako element zakłócający prawidło-
wy odbiór koncepcji, czy też jej nieodłączną część? A jeśli część, to czy da się 
jakoś pozytywnie to wrażenie wykorzystać? Marks nie udziela na te pytania 
odpowiedzi wprost, ale jego pisma zawierają w tym względzie zupełnie jas-
ne sugestie, które pozwalają nakreślić i sproblematyzować jego stosunek do

87 Tamże.
88 W tym samym Posłowiu nie omieszka Marks przytoczyć opinii, zgodnie z którą jego 

metoda jest analityczna i taka sama jak metoda badań stosowana przez angielskich teoretyków 
ekonomii.

89 A przynajmniej tego domaga się Marks w stosunku do swojej teorii. Wobec konku-
rentów był zdecydowanie mniej wyrozumiały i nie unikał odniesień personalnych. Być może 
dlatego, że jego zdaniem nie przedstawiali oni żadnych faktów godnych krytyki – tzn. tkwili 
całkowicie w błędzie, a ich teorie przesiąknięte były idealizmem. Zasłużyli więc sobie sami, 
zdaniem Marksa, na swój los.
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dialektyki. Przy Marksowskich rozróżnieniach jest ona tym mniej zgubna, im 
bliższa pozostaje metodzie wykładu niż metodzie badania. 

W pracach Marksa roi się od sugestii, że dialektyka nie ma większego 
znaczenia dla prawdy naukowej, ponieważ obszarem jej działania jest umysł 
i świadomość. Świadczy o tym choćby ironiczny cytat z początku rozdziału. 
„Odrobina dialektyki” może obronić reputację każdego myśliciela. Wystar-
czy, że po ewentualnej kompromitacji wyjaśni, iż od początku nie to właści-
wie miał na myśli. Tego rodzaju stosunek do dialektyki odbiega zarówno od 
linii Arystotelesa i Kanta, jak Platona i Hegla. W pewien charakterystyczny 
sposób Marks miesza je obie. Podobnie jak Arystoteles i Kant widzi możli-
we ekscesy dialektycznego myślenia, tak sofi stykę, jak dogmatyzm, ale nie 
znajduje powodu, by z nimi walczyć. Z Kantem zgadza się również w kwestii 
praktycznego zastosowania efektów dialektycznych rozważań, które pozwa-
lają działać, i to działać świadomie i celowo, a więc z zachowaniem wolności. 
Z drugiej strony, Marks wydaje się zgadzać z Platonem i Heglem, że owocem 
myślenia dialektycznego jest jakaś dialektycznej natury wiedza, która – nawet 
jeśli nie zasługuje na miano prawdy – może w pewnych warunkach wpłynąć 
na rzeczywistość, aż do rewolucyjnego przeobrażenia materii. Wszystko to 
sprawia, że Marksowski stosunek do dialektyki – zwłaszcza jako metody pre-
zentacji własnych dociekań intelektualnych – jest tak ciekawy, wielowymia-
rowy i pouczający, a zarazem trudny do rekonstrukcji.

5. Dwa aspekty materializmu historycznego

Z listu Marksa do Engelsa:

Nie wiem, czy Steff en już Cię powiadomił, że opuszcza Anglię. Chodzi 
o to, że siostra jego straciła wskutek kryzysu (nie wiem, w jaki sposób) 
swój mały mająteczek. Steff en udaje się więc do Niemiec, by móc wziąć 
siostrę do siebie i wspólnymi siłami walczyć o byt. Sądzę, że jest to krok 
zupełnie fałszywy. Wiem z wiarygodnego źródła, że pani Ruge (która 
mówi tylko narzeczem saskim) jest jedyną nauczycielką języka nie-
mieckiego w Brighton, a popyt tak bardzo przewyższa podaż, że teraz 
wprowadza ona już do tego trade swoją córkę. Siostra Steff ena znala-
złaby więc w Brighton dobre employment, gdyby Steff en umiał współżyć 
z ludźmi. A propos Rugego. Stary osioł rozsyła od miesięcy prospekt za-
powiadający ponowne wydawanie ci-devant „Deutsche Jahrbücher”. Ich 
głównym celem ma być walka z materializmem, przyrodniczym i prze-
mysłowym, […] słowem, ze wszystkim, co wymaga ścisłej wiedzy90. 

90 K. Marks, List z 24 listopada 1857 roku, MED, t. 29, s. 257–258.
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Jak dowodzi powyższy cytat, zaangażowany fi lozof nie tylko opracowu-
je własne teorie „zawodowo”, ale posługuje się nimi nawet w osobistej ko-
respondencji. Tu jednak wielowątkowość i możliwe dwuznaczności nikogo 
nie rażą, gdyż zamiast drobiazgowej analizy poszczególnych zdań odbiorca 
zadowala się na ogół wychwyceniem sensu całej wypowiedzi. I tak Marks 
wspomina o „walce o byt”, ale nie popiera jej podejmowania, skoro prostszym 
rozwiązaniem jest zdanie się na użyteczne w tym wypadku kapitalistyczne 
prawo popytu i podaży. Nie podejrzewamy jednak na tej podstawie Marksa 
o prokapitalistyczne sympatie.

Jako badacze inaczej patrzymy na twórczość „profesjonalną” danego auto-
ra, wymagając od niego większej konsekwencji. Jeśli jednak zgodzić się z ge-
neralną linią rozumowania tej książki, a pośrednio także słowami Marksa, 
wskazującymi, że w jego dziełach badanie przeplata się z wykładem, przy 
czym różnica między obydwoma stylami narracji jest istotna z naukowego 
punktu widzenia, pojawia się dodatkowy problem zakwalifi kowania (a jeśli 
wykład jest czymś wtórnym wobec badania, także zhierarchizowania) wystę-
pujących w tym czy innym dziele treści i twierdzeń. Może się bowiem okazać, 
że zdania i przekonania, które wydają się sobie przeczyć lub też prowadzą 
do zasadniczo odmiennych wniosków i ocen, należą de facto do innych po-
rządków myślenia i inne też powinny być reguły ich interpretacji. Własną 
propozycję w tym względzie przedstawiłam we Wprowadzeniu. Tutaj chcę 
ją zastosować do refl eksji nad Marksowskim materializmem historycznym. 
Sądzę bowiem, że da się wyróżnić w ramach tego stanowiska co najmniej dwa 
aspekty znaczeniowe, powiązane bezpośrednio z różnicą w myśleniu kore-
spondencyjnym i koherencyjnym oraz odmiennością narracji prawdy i sen-
su. Sądzę, że ten analityczny rozbiór materializmu historycznego pomoże 
upolować Marksa dialektyka, mimo wszelkich mylnych (po części mylonych 
przez niego celowo) tropów. 

Chcąc zrozumieć możliwy związek, a raczej całą sieć możliwych związków 
między myśleniem dialektycznym a materializmem historycznym, wypada 
wrócić do pytań zadanych kilka stron wcześniej, przy omawianiu różnicy 
między formalnymi wymogami badania oraz prowadzeniem wykładu. Przy-
znawał wówczas Marks, że nawet wykład oparty na najbardziej rzetelnych 
faktach empirycznych może sprawiać „wrażenie aprioryczności” głoszonych 
poglądów. Wynika ono z nieuniknionego i właściwego wykładowi dążenia 
do zachowania spójności wywodu, co wprost odsyła do myślenia koheren-
cyjnego. Nie będzie, jak sądzę, sprzeniewierzeniem się intencjom Marksa 
stwierdzenie, że w uproszczeniu „wrażenie aprioryczności” da się utożsamić 
z będącym wynikiem myślenia dialektycznego dogmatyzmem, czyli teorią 
aspirującą do miana prawdy absolutnej (i przez to absolutnie abstrakcyjnej). 
Pytałam wtedy, komu przypisać winę za powstawanie tego rodzaju wra-
żeń i jak oceniać ich obecność w nauce, także rozległej twórczości Marksa.
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Odpowiedź na te pytania jest niejednoznaczna i różni się w zależności od 
tego, jak zechcemy rozumieć materializm historyczny i jak zdecydujemy się 
wykorzystywać w praktyce jego ustalenia.

W jednym z możliwych znaczeń materializmu historycznego nacisk na-
leży położyć na pierwszy człon tej nazwy. Jest to MATERIALIZM historycz-
ny, będący konsekwencją przezwyciężenia opisywanego wcześniej „rozkroku 
Hegla”, chcącego połączyć dwie odmienne prawdy: fi lozofi czną (uniwersalną, 
bezczasową, ostateczną) i historyczną (partykularną, aktualną i nieustannie 
„negowaną”91 przez upływający czas). Odrzucając istnienie ducha i ewentual-
ną szansę jego spotkania, Marks odrzuca możliwość poznania fi lozofi cznego. 
Obietnica, że za pomocą dialektyki podmiot potrafi  rozumowo przekroczyć 
magiczne piętro X, jest nieporozumieniem. Na prawdę składają się zupełnie 
niedialektyczne konkretne fakty, pełne treści i bez tej treściowej określoności 
pozbawione znaczenia. A że świat się rozwija, prawda dostępna świadomości 
jest prawdą historyczną, co w niczym nie umniejsza jej prawdziwości. Nie 
umniejsza, ponieważ skoro materia jest historyczna, to relacja materia–praw-
da (wiedza) może być na każdym etapie rozwoju świata równie niezafałszo-
wana92.

MATERIALIZM historyczny zgadza się więc w tym względzie ze stano-
wiskiem Kanta, zastrzegającego termin „prawda” dla czasowo-przestrzennej 
wiedzy o fenomenach; a także z żądającym faktów i korespondencji pozyty-
wizmem. Duża część myśli Marksa, może nawet, jak chcą zwolennicy mar-
ksizmu, dominująca pod względem proporcji, to poszukiwanie tego rodzaju 
prawdy. Nie ma tu miejsca na jakąkolwiek „aprioryczność” czy pierwszeń-
stwo myśli wobec materii. Ogłaszając własną historyczność, badacz przyzna-
je wprost, że jego wiedza o materii nie jest ostateczna, a on sam nie rości 
sobie pretensji do statusu uniwersalnego poznawczego autorytetu. Opisuje 
najrzetelniej jak potrafi  teraźniejszość, uwzględniając genezę składających się 
na nią zjawisk, ale jeśli ktoś umie zrobić to lepiej, gotowy jest do dyskusji. 
„Wrażenie aprioryczności” czy dogmatyzmu jest tu co najwyżej wrażeniem 
i powstaje przede wszystkim w głowie odbiorcy wykładu. 

Pod względem treści materializm historyczny w tym znaczeniu jest wy-
razem Marksowskiego naturalizmu, powiązanego z akceptacją zasadniczych 

91 Dla ścisłości: „negowaną” tylko według kryteriów zainteresowanej obiektywizmem 
świadomości. Jednocześnie, prawda historyczna jest równie nieustannie „potwierdzana” przez 
byt, który rodzi się na bazie tego, co już istnieje i jako istniejące zostało dzięki niej poznane. 
Łącznie od strony świadomości próbuje ująć obydwie te jednostronności termin „negacja ne-
gacji”.

92 Równie dobrze jednak może zostać zafałszowana, jeśli świadomość nie uzna swej pod-
ległości materii. Obiektywizując własne wytwory i określając je mianem prawdy, konstruuje 
wówczas tzw. fałszywą świadomość (właściwie fałszywą „treść” świadomości). 
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wniosków płynących z podbijającego szturmem dziewiętnastowieczne salo-
ny ewolucjonizmu93. Te sympatie wymagają kilku słów komentarza.

Kojarzona z Karolem Darwinem teoria ewolucji była w czasach Marksa 
głośną, ale dosyć niewygodną dla humanistyki hipotezą. Podważała odwiecz-
ne przyzwyczajenia, które nakazywały traktować człowieka jako byt z przy-
rody wydzielony, bo obdarzony rozumem. Sami pierwsi promotorzy teorii 
ewolucji czuli się niekomfortowo, próbując odpowiedzieć na pytanie, w ja-
kim stopniu ewolucja biologiczna tłumaczy losy człowieka i społeczeństw. 
Problemem był właśnie rozum i fakt posiadania świadomości, które zdawały 
się sugerować autonomię człowieka wobec przyrodniczej konieczności. Au-
tonomię widoczną choćby w tym, że ludzka inteligencja okazywała się często 
wysoce nieadaptacyjna i szkodliwa z ewolucyjnego punktu widzenia. W tej 
sytuacji niektórzy biolodzy wyraźnie unikali tematu. Nie chciał się o ewolucji 
społeczeństw wypowiadać Darwin, sugerując, że być może wchodzą tu w grę 
konkurencyjne mechanizmy i procesy. Byli i tacy, którym pytanie nie dawało 
spokoju do tego stopnia, że ostatecznie porzucali swe wcześniej ewolucyjne 
przekonania. Taką decyzję podjął między innymi znany badacz Alfred Wal-
lace, który niezależnie od Darwina wysunął teorię doboru naturalnego. Nie 
znajdując biologicznego wyjaśnienia dla ludzkich wyższych czynności psy-
chicznych, stał się obrońcą ich niematerialnej genezy, a nawet zwolennikiem 
„nowoczesnego spirytyzmu”94.

Marks nie był biologiem. I być może dlatego bez trudu potrafi ł przejść od 
biologii na grunt nauk społecznych, bez szkody dla materializmu i z zacho-
waniem ewolucjonizmu. 

Tak się złożyło w toku ewolucji, że gatunek homo sapiens wykształcił świa-
domość i rozum. Muszą być one potraktowane jako fakt, w przeciwieństwie 
do ewentualnych prób wyjaśnienia ich genezy, z góry skazanych na przero-
dzenie się w idealistyczne spekulacje95 (przynajmniej w czasach Marksa, kie-
dy biologia raczkowała jako nauka). Różnica między bytem a myślą jest dla 
jednych powodem deprecjonowania roli świadomości i rozumu jako mało 
znaczących epifenomenów96, a dla innych powodem głoszenia nieuprawnio-
nego podporządkowania świata biologicznego czynnikom niematerialnym 

93 Przez ewolucjonizm rozumiem tutaj wszelkie poglądy wyrosłe na podstawie dyskusji 
wokół teorii Karola Darwina i przyjmujące założenie o naturalnym (biologicznym) pochodze-
niu życia na Ziemi i obserwowanego zróżnicowania przyrody ożywionej. Pomijam stosunek 
darwinizmu i ewolucjonizmu (w klasycznym O pochodzeniu gatunków termin ewolucja nie 
występuje) oraz różnice między ewolucjonizmem w biologii a jego przeniesieniem na grunt 
nauk społecznych.

94 A. Wallace, Man’s Place in the World, London 1904; tenże, O cudach i nowoczesnym 
spirytyzmie, tłum. J.K. Potocki, Warszawa 2011.

95 Por. K. Marks, Rękopisy ekonomiczno-fi lozofi czne…, s. 588.
96 Jak to czynił materializm mechanistyczny w osobie Tomasza Hobbesa czy Juliena Off ray 

de la Mettrie, przewidującego konstrukcję człowieka-maszyny.
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(chrześcijańskiemu Bogu, Heglowskiemu duchowi, stoickiemu logosowi). Po 
co jednak, pyta nie bez słuszności Marks, mamy być aż tak drobiazgowi, sko-
ro bardziej od genezy ludzkiej kondycji interesować nas powinny jej aktualne 
konsekwencje? 

Fakt posiadania świadomości istotnie modyfi kuje ludzkie działania 
w świecie. Stają się one pracą – działaniem świadomym i celowym. Wyjaśnia-
ją Rękopisy ekonomiczno-fi lozofi czne:

W sposobie działalności życiowej zawiera się cały charakter danej species, jej 
charakter gatunkowy – a wolna, świadoma działalność stanowi charakter gatun-
kowy człowieka. Życie samo staje się tylko środkiem do życia. Zwierzę jest bezpo-
średnio tożsame ze swoją działalnością życiową. Nie odróżnia się od niej. Jest nią. 
Człowiek czyni samą swą działalność życiową przedmiotem własnej woli i świa-
domości. Jego działalność życiowa jest świadoma. Nie jest czymś, z czym człowiek 
bezpośrednio stapia się w jedno. Świadoma działalność życiowa odróżnia czło-
wieka bezpośrednio od działalności życiowej zwierząt97.

Praca jest dla Marksa istotą człowieczeństwa. Istotą gatunkową, a nie po 
prostu umiejętnością jednostek. Każdy z nas jest człowiekiem „ludzkim” 
o tyle, o ile pracuje. Trzeba tu jednak uważać. Również dla liberałów praca 
jest pojęciem kluczowym i czyni nas ludźmi, a próżniactwo należy do naj-
większych i najbardziej piętnowanych wad. W tym sensie i Marks, i liberało-
wie zgadzają się z tezą, że „praca jest źródłem bogactwa”. Kiedy jednak taki 
zapis zobaczy Marks w przyjętym w 1875 roku programie świeżo powstałej 
Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej (Wilhelma Liebknechta i Augusta 
Bebela), zaprotestuje przeciw niemu stanowczo. W Krytyce Programu Gotaj-
skiego napisze:

Powyższy frazes znaleźć można we wszystkich elementarzach dla dzieci i jest 
on o tyle słuszny, o ile się zakłada, iż pracę się wykonuje za pomocą odpowied-
nich przedmiotów i narzędzi. Ale w programie socjalistycznym nie powinno się 
dopuszczać, aby takie burżuazyjne frazesy pomijały milczeniem warunki, które 
dopiero nadają im sens. […] Burżuazja ma poważne powody do tego, aby przypi-
sywać pracy nadnaturalną moc twórczą […]98.

Dla Marksa człowiek to homo faber, ale zdolność pracy jest według niego 
powiązana nie z aktywnością jednostek, lecz cechą gatunku. To, czy za pra-
cę można uznać konkretną działalność konkretnego człowieka, to kwestia 
zupełnie inna i zależna łącznie od obiektywnych (materialnych) warunków 
działania oraz „stanu świadomości”. Do tego zagadnienia wrócę później, przy 
prezentacji Marksowskiej krytyki kapitalizmu.

97 K. Marks, Rękopisy ekonomiczno-fi lozofi czne…, s. 553.
98 K. Marks, Krytyka Programu Gotajskiego, MED, t. 19, s. 17.
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Rozpoczynałam dygresję poświęconą naturalizmowi Marksa od strony 
jego MATERIALIZMU historycznego, czyli badania przyrody w perspekty-
wie jej rozwoju. Człowiek jest tej przyrody częścią:

Widzimy tu, że konsekwentny naturalizm czy też humanizm różni się za-
równo od idealizmu, jak i od materializmu będąc zarazem prawdą jednoczącą je 
oba. Widzimy zarazem, że tylko naturalizm jest w stanie pojąć akt historii pow-
szechnej99.

Powstanie kompetencji działania świadomego i celowego zmienia jednak 
istotnie przebieg losów ludzkości. Wprawdzie nadal na najbardziej podsta-
wowym poziomie człowiek podlega przyrodzie, a wiedza o nim jest rezul-
tatem naturalistycznie zorientowanego badania, jednak prawdziwie ważne, 
„ludzkie” życie toczy się na płaszczyźnie historii.

I podobnie jak wszystko, co przyrodnicze, musi powstać, tak również człowiek 
ma swój akt powstania, historię, która jednak jest dla niego czymś świadomym 
i dlatego jako akt powstania jest znoszącym się świadomie aktem powstania. 
Historia jest prawdziwą historią naturalną człowieka100.

I dlatego równolegle przebija przez Marksowskie analizy także drugie 
możliwe rozumienie materializmu historycznego, otwierające nieco inne 
perspektywy myślenia, z których przynajmniej część zachęca do wyraźniej-
szego wkroczenia na ścieżki dialektyczne. Przebija na tyle wyraźnie, że właś-
ciwie dzisiaj to ono uchodzi za znaczenie główne. Materializm historyczny 
– tym razem z naciskiem na HISTORYCZNY – dotyczy materialistycznego 
postrzegania historii człowieka jako uwarunkowanej materialnymi okolicz-
nościami życia.

Historia człowieka jest historią wyjątkową, ponieważ dotyczy jedynego 
elementu świata przyrodniczego obdarzonego świadomością, co oznacza, 
że ludzie nie tylko mają historię, ale posiadają również świadomość historii. 
Ustalona przez naukowca prawda historyczna potrafi  tę świadomość kształ-
tować. Ale tutaj właśnie badanie (i prymat strategii korespondencji) musi 
ustąpić miejsca wykładowi (spójnej, służącej za podstawę działania, narracji 
historycznej). Trudno oczekiwać od ludzi, że staną się historykami. To histo-
rycy raczej powinni stać się ludźmi, a tych interesują tylko te aspekty historii, 
które mogą służyć praktyce101. Oznacza to jednak, że pokusa wykorzystania 
wspominanego wcześniej „wrażenia aprioryczności”, które w oczach naukow-
ców jest zarzutem, ale w oczach mniej naukowo zorientowanych odbiorców 
(robotników) może być zaletą – rośnie. Wraz z nią rośnie pokusa stosowania 
strategii koherencji i dialektyki.

99 K. Marks, Rękopisy ekonomiczno-fi lozofi czne…, s. 626.
100 Tamże, s. 628.
101 Wyrażeniem, które aktualnie robi karierę w tym kontekście, jest „polityka historyczna”.
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Marksowski MATERIALIZM historyczny od strony „materialistycznej” 
(przyrody) jest po prostu naturalizmem. Ale ten naturalizm wskazuje, że 
człowiek to byt obdarzony świadomością. W związku z tym HISTORYCZNY 
materializm staje się humanizmem i od strony „historycznej” obejmuje już 
dwa wątki: stricte naukowy i praktyczny. Wiedza o aktualnej kondycji ludz-
kiej (kapitalizmie) wymaga naukowego przebadania ewolucji społeczeństw. 
Jest to zadanie dla historyka i socjologa, którzy – skoro istotą człowieczeń-
stwa jest praca – powinni skoncentrować się przede wszystkim na badaniu 
przemian w jej organizacji (gospodarce). Zadaniem praktyka natomiast jest 
takie przedstawienie materialnej prawdy o rozwoju historycznym, by mogła 
być ona wykorzystana jako podstawa świadomego działania politycznego. 
Kapitalizm, w którym po jednej stronie staje bogactwo, a po drugiej nędza, 
zmusza nawet naukowca do opowiedzenia się po którejś ze stron. Dla Marksa 
ten polityczny i zarazem etyczny wybór jest oczywisty. Dlatego jednoznacz-
nie staje on po stronie nędzy i robotników, którzy przynajmniej potencjal-
nie są bliżsi pracy jako takiej, a więc i bliżsi człowieczeństwu102. Nawet jeśli 
w kapitalizmie jest to praca wyalienowana, to zrozumienie alienacji pozwo-
li proletariatowi podjąć świadomy wysiłek jej zniesienia. Wiedza naukowa 
(badanie) zostanie dopełniona praktyką rewolucyjną, która w przypadku 
naukowca polega na uświadamianiu robotników (tu rośnie rola wykładu). 
Sukces praktyki, najpierw widoczny jako wzrost popularności marksizmu, 
później już jako zmiana historyczna, potwierdzi ludzką zdolność świadome-
go przekształcania materii, a ta zasługuje na miano wolności103.

Próbując satysfakcjonująco wywiązać się ze wszystkich wskazanych wy-
żej lojalności: historyka materialisty, socjologa i ekonomisty, a także polity-
ka, Marks przedstawia wszechstronny opis „historii rzeczywistej”104, łączącej 

102 Marks ma na myśli masę, czy klasę robotniczą – proletariat jako całość, a nie po prostu 
sumę proletariuszy; F. Engels, K. Marks, por. Święta rodzina…, s. 42–43.

103 Nie zajmuję się w tej książce szerzej problematyką wolności, ale na jedną obserwację 
chciałabym zwrócić uwagę czytelnika. W długiej tradycji myśli politycznej wyróżnić można 
dwa wyraźne nurty myślenia o wolności. Jeden, znajdujący najpełniejszy wyraz w liberalizmie, 
traktuje wolność jako zbiór uprawnień do działania. W skrócie, umieszcza on wolność niejako 
„na zewnątrz” jednostki i postrzega indywidualne, wolne działanie jako warunek tworzenia 
niezależnej (więc wolnej) podmiotowości. Drugi nurt rozpoczyna od podmiotu i uważa wol-
ność za pewien określony stan wewnętrzny, powiązany z różnie interpretowanym stanem har-
monii w obrębie jaźni (jak np. Jan-Jakub Rousseau). Dopiero osiągnięcie zakładanej harmonii 
i związane z nim poczucie wolności powodują, że działania podmiotu uznać można za wolne. 
W innym wypadku mogą być one dodatkowym źródłem zniewolenia. Charakterystyczne, że 
dialektycy z reguły preferują to drugie rozumienie wolności. Sądzę, iż nie jest to przypadek, ale 
dyskusja na ten temat wymagałaby nowej książki. Dla Marksa wolność to w najogólniejszym 
rozumieniu możliwość ujawniania naszej ludzkiej natury, a jej sednem jest zdolność do pracy 
– podejmowania świadomej i celowej działalności wytwórczej. Dlatego szanse wolności zależą 
bezpośrednio od organizacji sfery ekonomicznej.

104 K. Marks, F. Engels, Ideologia niemiecka, t. II, MED, t. 3, s. 532.
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wierność przyrodniczemu charakterowi egzystencji człowieka z optymistycz-
nym programem zhumanizowania relacji społecznych. Jej punktem wyjścia 
jest materializm, ale kulminacją zapowiedź komunizmu, która do końca nie 
spełnia kryteriów materializmu. Komunizmu po prostu historycznie nie ma. 
To oznacza, że Marksowska narracja historyczna odwołuje się tyleż do roz-
ważań z poziomu prawdy i korespondencji, co sensu i koherencji. Spotykają 
się one w ramach wielowątkowej refl eksji dotyczącej kapitalizmu.

Rzeczywista historia ludzkości nie może pomijać przyrody, która zresztą 
„o ile sama nie jest ciałem ludzkim, jest nieorganicznym ciałem człowieka”105; 
w tym zakresie przynajmniej, jaki wyznaczają nasze wzajemne relacje. Punk-
tem stycznym jest więc tutaj w sposób naturalny sfera ekonomii, która od 
strony ludzkich działań tworzy określony społeczny sposób produkcji i dys-
trybucji dóbr106. Powstaje on na bazie warunków stwarzanych przez przyro-
dę, czyli jej zasoby – w tym także te, które w toku ewolucji zostały już prze-
kształcone lub wytworzone przez człowieka. Największą sztuką jest, zdaniem 
Marksa, takie opowiedzenie historii ludzkości, by zachować prymat mate-
rialnej bazy. Bo też i historia – jeśli pod tym terminem rozumieć ciągłość, 
rozwój i umocowanie kolejnych etapów w etapach wcześniejszych – toczy się 
tylko w ramach świata przyrodniczego. Rozwijają się siły wytwórcze, czyli to 
wszystko, czego używa się w procesie produkcji. Są to i surowce, i narzędzia, 
i ludzie (ich siła robocza). W dziewiętnastowiecznej Europie synonimem 
bazy stał się szeroko rozumiany przemysł i dlatego:

Przemysł jest rzeczywistym historycznym stosunkiem przyrody, a zatem 
i przyrodoznawstwa, do człowieka; skoro zatem ujmie się przemysł jako egzo-
teryczne odsłonięcie sil istoty ludzkiej, to zrozumiała stanie się również ludzka 
istota przyrody czy też przyrodnicza istota człowieka107.

Cała „reszta” pozostająca z materialnie postrzeganego społeczeństwa po 
odjęciu szeroko rozumianej ekonomii to tylko i aż „nadbudowa”108, czyli 
przedmioty wytworzone dzięki aktywności świadomości. Zmiany w jej ob-
rębie odzwierciedlają zmiany bazy i dlatego należy je traktować jako niesa-
modzielne i wtórne wobec niej. Do nadbudowy zalicza Marks wszelkie in-
stytucje życia społecznego (w tym państwo, prawo, religię, sztukę). Mają one 
charakter ideologiczny, ponieważ są rezultatem reakcji świadomości ludz-
kiej na dane warunki bazy. Reakcja ta może być automatyczna (na poziomie 
zwierzęcym), abstrakcyjna (jak w przypadku Hegla próbującego udowodnić 

105 K. Marks, Rękopisy ekonomiczno-fi lozofi czne…, s. 552.
106 Por. m.in.: K. Marks, F. Engels, Ideologia niemiecka, t. I…, s. 31 i nn.
107 K. Marks, Rękopisy ekonomiczno-fi lozofi czne…, s. 585.
108 To niezupełnie ścisłe określenie – oprócz sił wytwórczych do bazy materialnej należą 

„stosunki produkcji”, czyli relacje międzyludzkie powstające w procesie produkcji; por. J. Szac-
ki, Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2002, s. 223.
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podmiotowość państwa) lub rewolucyjna. W pierwszym przypadku mamy 
do czynienia z determinizmem przyrodniczym, który owocuje determini-
zmem społecznym; w drugim z ucieczką przed naturalnym determinizmem 
przyrodniczym. Dopiero trzeci przypadek pokazuje drogę do takiego uzna-
nia determinizmu przyrodniczego, który by stanowił punkt oparcia ludzkiej 
wolności. Rzeczywista wolność musi pozwolić człowiekowi nawiązać nieza-
fałszowaną relację z przyrodą (w tym z innymi ludźmi), bo dopiero wówczas 
będzie on mógł prawdziwie „pracować”, czyli działać z pełną świadomością 
swego podmiotowego wpływu na świat wokół.

Marks jako pozytywista chce opowiedzieć historię bazy, by umożliwić lu-
dziom właśnie taki, oparty na wolności, stosunek do świata. Wie przy tym, 
jak łatwo zboczyć z obranej drogi i pomylić bazę z nadbudową, przyznając 
nieuprawnione pierwszeństwo tej ostatniej. A skoro dla materialisty o pozy-
tywistycznym usposobieniu liczy się tylko to, co aktualnie istnieje w świecie, 
głównym przedmiotem Marksowskich analiz jest współczesna mu „teraź-
niejszość”. 

Kapitalizm. Słowo synonim rzeczywistości społecznej, którą Marks do-
strzega wokół siebie i która domaga się od niego krytycznego wglądu. Ta 
część jego twórczości doczekała się też nie bez przyczyny największej liczby 
opracowań. Nie jest to już fi lozofi a, która zainteresować może nielicznych, 
ale ekonomia i polityka – obszary, które od XIX wieku interesują wszystkich.

Marks nie przedstawia nigdzie wyczerpującej defi nicji kapitalizmu. Chy-
ba że za takową przyjąć, jak chcą niektórzy, cały pierwszy tom Kapitału109. 
Zdaniem Marksa kapitalizm jest takim sposobem organizacji produkcji, 
który abstrahuje od wartości użytkowej rzeczy (tego, co można z nią zro-
bić – zjeść, ubrać, ucieszyć oko), a koncentruje się wyłącznie na ich wartości 
wymiennej, przynoszącej zysk wyrażany jako posiadany kapitał. Jednym sło-
wem, dla kapitalizmu świat to wielki zbiór towarów, interesujących wyłącznie 
pod względem wartości, jaką można uzyskać, wymieniając je na inne towary 
czy też, dla uproszczenia porównań, wymieniając je na pieniądze. Oczywiście 
żaden towar nie miałby wartości wymiennej, gdyby nie jego wartość użytko-
wa (dopóki rzecz nie ma zastosowania, dopóty nikt jej nie kupi), ale z punktu 
widzenia kapitalizmu ta ostatnia jest wyłącznie czymś wtórnym. Pogłębiają-

109 Marks z pewnością nie należał do fi lozofów przywiązujących wagę do defi nicji i precy-
zowania używanych przez siebie pojęć, co stanowi jeden z poważniejszych zarzutów przeciw-
ko naukowości jego koncepcji, podnoszonych zwłaszcza przez badaczy anglosaskich, którym 
droga jest fi lozofi a analityczna. Jak zresztą zauważył już Vilfredo Pareto, słowa Marksa są jak 
nietoperze – widać w nich i ptaki, i myszy; por. V. Pareto, Les systèmes socialistes, Paris 1902, 
s. 332. Ten zarzut można rozumieć jako punktowanie dialektyki w ogóle, za jej skłonność po-
strzegania nietoperza jako syntezy ptaka i myszy, a nie nietoperza po prostu. 
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ce się rozdzielenie wartości użytkowej i wymiennej w obrębie tego samego 
towaru110 prowadzi do alienacji produktu pracy. Marks napisze w Kapitale:

Zmieniamy np. formę drewna, gdy robimy z niego stół. Mimo to stół pozosta-
je drewnem, rzeczą bardzo zwyczajną i zmysłową. Ale gdy tylko występuje jako 
towar, przeobraża się w rzecz jednocześnie zmysłową i nadzmysłową. Nie tylko 
stoi nogami na podłodze, ale staje na głowie, przeciwstawiając się wszystkim in-
nym towarom, i wysnuwa z swej drewnianej głowy fantazje dziwniejsze, niż gdyby 
się puścił nagle w tany111.

W świecie, w którym stół miałby tylko wartość użytkową, stałby on so-
bie na podłodze razem z otaczającymi go krzesłami, bez których nie zdałby 
się na wiele. Jednak w kapitalizmie stół musi prezentować swe wdzięki jako 
ważniejszy od krzeseł i bardziej od nich wartościowy. Musi także wyróżniać 
się jako cenniejszy od innych stołów, pusząc się większą od nich „wartością 
wymienną”. Wartość ta jest „nadzmysłowa”, więc nie da się jej potwierdzić do-
świadczalnie (demonstratywnie, czyli naukowo). Jej dowodem staje się więc 
rzeczywiste zainteresowanie stołem, potwierdzone wynikami sprzedaży. Aby 
je osiągnąć, stół musi być przedstawiany jako „więcej niż stół” (ten tak często 
wykorzystywany slogan reklamowy wzbudziłby porozumiewawcze mrugnię-
cie Marksa). Nie zmienia to faktu, że pierwsza przyczyna wprawiająca w ruch 
rzeczywistość kapitalistyczną okazuje się jedynie pozorem, funkcjonującym 
w świadomości ludzi i dopiero za jej pośrednictwem wpływającym na świat. 
Problemem jest nie samo takie zapośredniczenie, ale to, że opiera się ono na 
błędnym uznaniu pozoru za fakt. Jednym słowem, kapitalizm próbuje zrobić 
coś z niczego, a więc absolutnie nie spełnia materialistycznych standardów. 
Zamiast skracać dystans wobec świata przedmiotowego, zwiększa go za po-
mocą manipulacji dokonywanych w ludzkiej świadomości.

W kapitalistycznym świecie robotnicy są zmuszeni funkcjonować na jego 
warunkach. A posiadają oni tylko jeden możliwy do zbycia towar: własną 
siłę roboczą. I właśnie ten towar, na który zapotrzebowanie w kapitalizmie 
rośnie, sprzedają burżuazji. Niewłaściwe jest więc wyrażenie, że robotnik 
„świadczy pracę”. Tutaj umieszcza Marks największy paradoks kapitalistycz-
nego sposobu organizacji produkcji. Robotnicy dużo „robią”, ale nie „pracu-
ją”. A jeśli już zachować termin „praca”, to należy dodać, że jest to wyłącznie 
praca „wyalienowana”, „uprzedmiotowiona”. Nie przypomina ona w niczym 
żywej pracy, która czyni człowieka człowiekiem. Zwraca na to uwagę Engels, 

110 Ta dialektyczność towaru nie jest winą Marksa, ale kapitalizmu! Choć więc w Mar-
ksowskim opisie kapitalizmu nie brakuje dialektyki, po części jest ona sama przedmiotem, 
w zamierzeniach przynajmniej naukowego badania.

111 K. Marks, Kapitał, t. I, www.marxists.org/polski/marks-engels/1867/kapital/01.htm#D1R14 
[dostęp: 1.05.2015].
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zastępując nawet w jednym z dzieł Marksa słowo „praca” bardziej odpowied-
nim wyrażeniem „siła robocza”112.

Kapitalista nie płaci robotnikowi za pracę, ale wyłącznie za jego (mate-
rialną) siłę roboczą, którą uruchamia według własnych produkcyjnych po-
trzeb. To właśnie nagromadzona, jak pisze Marks, czyli zakupiona praca (siła 
robocza) umożliwiła rozwój kapitalizmu. Równocześnie została ona jednak 
pozbawiona cech, które czyniły z niej pracę. Może się to wydawać na pierw-
szy rzut oka niepotrzebnym szukaniem problemów tam, gdzie ich nie ma 
– widzimy przecież pracującego robotnika – ale aptekarskiej precyzji Marksa 
nie da się po prostu zbagatelizować. 

Zjawisko alienacji pracy, które czyni z niej nieludzką „robotę”, opisu-
je Marks szczegółowo w Rękopisach ekonomiczno-fi lozofi cznych i broszurze 
Praca najemna i kapitał. Ale i Kapitał przemawia w podobnym duchu:

Jeżeli więc pominiemy wartość użytkową ciał towarów, pozostaje im jedna 
tylko własność – ta mianowicie, że są produktami pracy. Lecz oto sam także pro-
dukt pracy uległ przeistoczeniu. Jeżeli abstrahujemy od jego wartości użytkowej, 
abstrahujemy też od jego cielesnych składników i kształtów, które czynią zeń war-
tość użytkową. Nie jest on już stołem, domem, przędzą czy jakąkolwiek inną rze-
czą użyteczną. Znikły wszystkie jego zmysłowe przymioty. Nie jest on już także 
produktem pracy stolarza, murarza, przędzarza ani jakiejkolwiek innej określo-
nej pracy produkcyjnej. Wraz z użytecznym charakterem produktów pracy znika 
użyteczny charakter reprezentowanych przez nie prac, znikają więc także różne 
konkretne postacie tych prac; prace te nie różnią się już od siebie, lecz są wszyst-
kie sprowadzone do jednakowej pracy ludzkiej, do abstrakcyjnie ludzkiej pracy113.

Postęp technologiczny, rozbicie procesu produkcji na poszczególne ele-
menty, jej umasowienie, konieczność obniżania kosztów i tym podobne re-
zultaty dążenia do pomnożenia zysku nie mogły pozostać bez wpływu na ży-
cie jednostek i społeczeństw. W fabryce robotnik ma do wykonania określone 
czynności, powtarzalne i obejmujące tylko fragment powstawania fi nalnego 
produktu. Specjalizacja zwiększa wydajność, ale jak zasadnie mógł argumen-
tować Marks, przecina związek między działaniem a odpowiedzialnością za 
jego efekty. Robotnik nie tylko nie wie, do czego służą produkowane przy jego 
warsztacie śrubki, ale też nie jest w najmniejszym stopniu zainteresowany tą 
wiedzą, bo koncentrować się musi na wykonywaniu monotonnych ruchów. 
Więcej: z punktu widzenia procesu produkcji wiele z jego indywidualnych 
umiejętności okazuje się nieprzydatnych, a wręcz szkodliwych. Niepotrzebne 
są jego zainteresowania, zdolność myślenia, poczucie humoru itd. – wszystkie 
te zdolności zepchnięte zostają na margines i wyalienowane. Jedynym celem 
„roboty” jest otrzymanie ekwiwalentu za sprzedaną siłę roboczą. Robotnik 

112 F. Engels, Przedmowa [w:] K. Marks, Praca najemna i kapitał, MEDW, t. I.
113 K. Marks, Kapitał, t. I, www.marxists.org/polski/marks-engels/1867/kapital/01.htm#D1R14 

[dostęp: 1.05.2015].
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pracuje dla wypłaty, więc choć spędza w fabryce długie godziny, to nie po 
to, by pracować i realizować swe człowieczeństwo, ale wyłącznie by zarobić 
na utrzymanie rodziny, czyli życie poza fabryką. I on jest więc, podobnie jak 
produkt, rozdzielony na siłę roboczą i całe zbędne z punktu widzenia procesu 
produkcji „opakowanie”. Alienacja jednostki w kapitalizmie jest dla Marksa 
nieunikniona.

To nie wszystko. W kapitalizmie nawet życie poza fabryką nie zasługuje na 
określenie „życie ludzkie”. Jest ono zredukowane wyłącznie do zaspokajania 
najbardziej podstawowych potrzeb biologicznych: jedzenia, snu i reproduk-
cji. Tam gdzie nie ma celowości powiązanej z ludzką świadomością, zdarzenia 
w całości są wynikiem koniecznych mechanizmów przyrodniczych. W tym 
sensie zwolennicy ekonomii klasycznej, liberałowie mają rację – rynkiem ka-
pitalistycznym rządzi niewidzialna ręka, która steruje działaniami indywidu-
alnymi. Trzeba tylko to twierdzenie dobrze rozumieć. Świadomość i cel, które 
są niezbędne do uznania działań ludzkich za pracę, od samego początku mają 
u Marksa charakter społeczny (gatunkowy). Robotnik dziewiętnastowieczny 
ma swoje bardzo konkretne i indywidualne „cele”, które można sprowadzić 
do jednego – chce żyć. I żyjąc w kapitalizmie, najzupełniej świadomie kie-
ruje swoje kroki do fabryki i przykłada się do „roboty”. A jednak w oczach 
Marksa indywidualny „cel” i ukierunkowane nań „świadome” działanie są 
fałszywym celem i fałszywą świadomością. Ich realizacja umacnia tylko nie-
korzystne procesy zachodzące w skali społecznej, owocując kolejnym wymia-
rem alienacji, polegającym na niszczeniu naturalnych więzi międzyludzkich. 
Każdy zatrudniony robotnik chcąc nie chcąc działa na szkodę proletariatu. 
To znany od dawna i ciągle aktualny paradoks: dla osoby uciekającej z pło-
nącego budynku racjonalne wydaje się jak najszybsze dotarcie do drzwi. Jeśli 
okaże się jednak, że ludzi w budynku jest zbyt dużo, by płynnie przez nie 
się przedostać, powstały tłok najpewniej zabije wszystkich. To ma na myśli 
Marks. Mechanizmy rynkowe są obiektywne – i tak jak wąskie drzwi nie są 
bezpośrednią przyczyną ewentualnej katastrofy. Nie są „winne”, ale do trage-
dii się przyczyniają. Prawa rynku dotyczą zależności powiązanych z wymianą 
(i wartością wymienną dóbr), a więc można się spodziewać, że w systemie, 
w którym właśnie wymiana determinuje kształt rzeczywistości, wszelkie ich 
negatywne skutki muszą się kumulować. 

Ostra krytyka Marksa pod adresem teoretyków klasycznej ekonomii za-
czyna się w tym punkcie. Nie neguje on wartości ekonomicznych analiz ani 
sztandarowego prawa popytu i podaży. Przeciwnie, z wieloma obserwacja-
mi liberalnymi zgadza się bez zastrzeżeń114. Argumentuje natomiast, że ich 

114 Mark Blaug twierdzi nawet, iż „nie powinniśmy już mieć wątpliwości, że Marks był 
wielkim przedstawicielem ekonomii klasycznej”; por. M. Blaug, Teoria ekonomii. Ujęcie retro-
spektywne, tłum. I. Budzyńska, Warszawa 2000, s. 292. 
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ważność trwa tylko tak długo, jak długo rzeczywistość wokół jest defi niowa-
na przez kapitalizm. Dostrzega więc charakterystyczną rozbieżność między, 
jak powiedzielibyśmy dzisiaj, opisową a wyjaśniającą stroną liberalnej ekono-
mii. Ujmując rzecz jeszcze bardziej precyzyjnie, stara się wykazać, że wyjaś-
nienia liberałów nie są tak naprawdę wyjaśnieniami, ale tezami normatyw-
nymi. W najlepszym razie wynikiem myślenia życzeniowego (tak wyglądałby 
kapitalizm, gdyby pozwolić mu rozkwitnąć w pełni w cieplarnianych warun-
kach), a w najgorszym – kłamstwem służącym czyimś interesom. Sugeruje 
więc Marks niedwuznacznie, że nie chodzi o naukę, ale o władzę. 

I tutaj autor Kapitału posługuje się nadal przede wszystkim strategią kore-
spondencji, więc jest to krytyka, której zasadność można oceniać na podsta-
wie empirii i która tym samym nie pomoże w analizie dialektyki. Po pierwsze, 
jako samozwańczy autorytet pokazuje palcem rzekome słabości liberalnej 
teorii w zderzeniu z faktami, a następnie poprawia logikę liberalnych wywo-
dów tak, że prowadzi ona do wniosków dokładnie przeciwnych liberalnym 
założeniom. Po drugie, punktuje niespójność formułowanych przez libera-
lizm zaleceń, dowodząc w ten sposób praktycznej niemocy całej koncepcji. 
Marks podsumowuje dokonania czołowych liberalnych teoretyków między 
innymi tak:

Co prawda, pojawia się na terenie ekonomii politycznej kontrowersja. Jedna 
strona (Lauderdale, Malthus i in.) zaleca luksus i wyklina oszczędność; druga (Say, 
Ricardo i in.) zaleca oszczędność i wyklina luksus. Ale pierwsza przyznaje, że chce 
luksusu, by produkować pracę (tzn. absolutną oszczędność); druga zaś przyzna-
je, że zaleca oszczędność, by produkować bogactwo, tzn. luksus. Pierwsza strona 
ulega romantycznym fantazjom, pragnąc, by nie sama żądza zysku określała kon-
sumpcję bogaczy, i przeczy swym własnym prawom, gdy przedstawia rozrzutność 
jako bezpośredni środek wzbogacenia; dlatego druga strona dowodzi bardzo po-
ważnie i szczegółowo, że przez rozrzutność uszczuplam, a nie pomnażam swoje 
mienie. Ta druga strona obłudnie uchyla się od przyznania, że właśnie kaprysy 
i zachcianki określają produkcję; zapomina o „wyrafi nowanych potrzebach”, za-
pomina, że bez konsumpcji nie byłoby produkcji; zapomina, że na skutek kon-
kurencji produkcja musi się stawać tylko wszechstronniejsza, bardziej luksusowa; 
zapomina, że według niej użytek określa wartość rzeczy, a moda określa użytek; 
chciałaby, żeby produkowano tylko „to, co pożyteczne” [„Nützliches”], zapomina 
jednak, że produkcja zbyt wielu rzeczy pożytecznych produkuje zbyt wiele zby-
tecznej [unnütze] ludności. Obie strony zapominają, że rozrzutność i oszczęd-
ność, luksus i brak rzeczy niezbędnych, bogactwo i nędza równają się sobie115.

Summa summarum, Marks widzi w ekonomistach liberalnych myślicieli 
wyalienowanych z życia razem ze swoim kapitalizmem i przez to niezdolnych 
do uświadomienia sobie prawdy o nim, choć też najgorliwiej tej prawdy po-
szukujących. Patrząc wyłącznie na powierzchnię zjawisk, klasyczna ekonomia 

115 K. Marks, Rękopisy ekonomiczno-fi lozofi czne…, s. 594.
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myli własne założenia (wynikające z traktowania kapitalizmu jako obiektyw-
nej, a nie nadbudowanej nad bazą materialną, rzeczywistości) z naukowy-
mi dowodami. W tej sytuacji polemikę Marksa z liberałami wypada uznać 
za wyraz grzeczności z jego strony, nie zaś za poważny ekonomiczny spór. 
Marks wie, że ma rację, i wie również, że nikogo z luminarzy liberalizmu nie 
przekona, co nota bene tylko jego generalną tezę potwierdza. Ta intelektualna 
pobłażliwość nie zawsze przekłada się na kulturę dyskusji. Marks nie unika 
ostrych słów, ponieważ zależy mu na wykazaniu, że choć liberałowie nie są 
winni ekscesów kapitalizmu, to w istocie… są winni jak najbardziej.

Podobna dwuznaczność towarzyszy Marksowskiej ocenie burżuazji. 
W Przedmowie do Kapitału przyznaje wielkodusznie:

Bynajmniej nie w różowym świetle maluję postaci kapitalisty i właściciela 
ziemskiego. Ale o osoby idzie tu o tyle tylko, o ile są wcieleniami kategorii ekono-
micznych, przedstawicielami określonych stosunków i interesów klasowych. Mój 
punkt widzenia polega na tym, że rozpatruję rozwój ekonomicznej formacji spo-
łeczeństwa jako proces przyrodniczy; dlatego z mego punktu widzenia mniej niż 
z jakiegokolwiek innego można obarczać jednostkę odpowiedzialnością za sto-
sunki, których sama, społecznie biorąc, pozostaje wytworem, choćby je subiek-
tywnie przerastała116.

W kapitalizmie każdy burżua (bogaty mieszczanin, przedsiębiorca) jest 
równie odczłowieczony jak robotnik i właściwie należy mu współczuć, nawet 
jeśli on sam nie uświadamia sobie tego stanu z uwagi na oślepiający umysł 
blask złota. Człowieczeństwo wymaga prawdziwie ludzkiej – świadomej i ce-
lowej – działalności, a z perspektywy naszej gatunkowej istoty żaden burżua 
nie pracuje. Nie działa ani celowo, ani świadomie. Jeśli jutro spadnie cena 
mebli, które produkuje, bez żalu przestawi fabrykę na produkcję choćby 
sznurków do snopowiązałek, byle zarobić i zarabiać dalej. Nie zależy mu na 
produkcie – ceni jakość (wartość użytkową) tylko wówczas, jeśli może ją dro-
żej sprzedać, ale rezygnuje z niej szybko, gdy klienci nie są skorzy do płacenia 
za luksus. Woli zatrudnić dzieci i kobiety niż wykwalifi kowanych robotni-
ków, bo tym pierwszym płaci mniej. Myśli tylko o zysku: posiadając jedną 
fabrykę, w wyobraźni zarządza kolejnymi trzema; nie ma czasu na hobby, 
które sprawiałoby mu przyjemność. Może i gra w golfa, ale głównie po to, by 
dostać się do środowiska osób podobnych do siebie. Musi pokazywać się tu, 
musi bywać tam, musi robić to, a nie tamto. Nawet jeśli na początku chciał 
– i istotnie z tego „chcenia” wyrosła potężna siła, która zmieniła świat; to 
teraz musi – a więc nic z jego pierwotnej wolności nie zostało.

Burżuazja pierwsza dostrzegła historyczną zmianę w bazie materialnej 
i stworzyła machinę, która rozbiła w puch feudalizm i zniszczyła arystokrację. 

116 K. Marks, Kapitał, t. I, www.marxists.org/polski/marks-engels/1867/kapital/00.htm#01 
[dostęp: 1.05.2015].
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Ale teraz ta machina, twierdzi Marks, staje się bezosobową siłą pochłaniającą 
także swych twórców. Niestety (i tu już można burżuazji przypisać winę) za 
wszelką cenę trzyma się ona własnych i korzystnych dla siebie iluzji, a robi 
to kosztem większości społeczeństwa. Pragnie wszystkich przerobić na libe-
rałów, a że posiada potrzebne środki fi nansowe, kupuje w zasadzie całą nad-
budowę. Spora część społeczeństwa, która nie pracuje w sensie Marksowskim 
(nie wytwarza dóbr zaspokajających potrzeby fi zyczne), musi przecież skądś 
czerpać środki utrzymania. Dotyczy to tak władz państwowych, jak urzędni-
ków, księży na równi z aktorami i pisarzami, dziennikarzy i wojskowych. Ta, 
jak można powtórzyć za fi zjokratą Françoisem Quesnayem, „klasa jałowa” 
musi być przez kogoś opłacana. I tu pojawia się jedna z ważniejszych tez Mar-
ksa, która wkrótce ukaże swe walory polityczne: nadbudowa, fi nansowana 
przez burżuazję, służy realizacji jej interesów i jest niczym innym jak dodat-
kowym potężnym narzędziem wyzysku. Nikt przy zdrowych zmysłach nie 
zapłaci za działania dla siebie szkodliwe. 

W ten sposób Marks odziera współczesnych z politycznych złudzeń. Wpa-
jane przez wielu fi lozofów (np. teoretyków umowy społecznej) przekonanie, 
jakoby instytucja państwa powstała właśnie po to, by łagodzić spory i konfl ik-
ty między różnymi grupami społecznymi, jest dla niego czystym kłamstwem 
i nie jest to kłamstwo niewinne. Państwo to instrument przemocy – utrzy-
muje robotników w posłuszeństwie i karności, a tym samym wspiera kapita-
listyczny ucisk. 

Z powyższego, krótkiego opisu widać wyraźnie, że za kapitalizmem Marks 
nie przepada. Nie on pierwszy i nie ostatni. Dlaczego jednak nie dołączy po 
prostu do chóru ówczesnych „oburzonych”, lecz stawia się wyraźnie na od-
rębnej i tym samym samotnej pozycji? Niby naukowiec, ale nie wystarcza 
mu neutralna konstatacja faktów. Niby moralista, piętnujący społeczne zło, 
ale podkreślający jego obiektywne, więc pozaludzkie przyczyny. Na każdym 
kroku da się odczuć, że Marks ma do powiedzenia o wiele więcej. Pytanie, 
czy może to zrobić w sposób wierny własnym pozytywistycznym i ewolucjo-
nistycznym inklinacjom, które skłoniły go do przekreślenia właściwie całego 
naszego intelektualnego dziedzictwa, opartego na fałszywym przywiązaniu 
do fałszywej świadomości?

Według mnie odpowiedź brzmi: „nie”. Z zamiarem dotrzymania wier-
ności pozytywistycznym hasłom i metodologiczną wrażliwością wygrała 
i w jego przypadku, podobnie jak u Hegla – niecierpliwość, całkowicie po-
litycznej natury. Cecha tyleż motywująca do działania (także myślenia), co 
osłabiająca czujność.

Wszystko wokół Marksa zdawało się dowodzić, że kapitalizm przeżywa 
przedśmiertne konwulsje. Sprzeczności, konfl ikty, pozytywności i negatyw-
ności, tezy i antytezy narastały. Co więcej, były to w świetle teorii Marksa 
kapitalizmu sprzeczności wyprodukowane nie w jego umyśle, ale istniejące 
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materialnie i odzwierciedlane w fałszywych dialektycznych ekwilibrysty-
kach władz, fi lozofów, a nawet krytycznych wobec kapitalizmu socjalistów. 
Z uwagi na uruchomienie działającej na poziomie świadomości siły pozoru, 
i wykorzystywanie jej w służbie kapitalistycznego rozwoju, dialektyka według 
Marksa stała się cechą rzeczywistości. A głównymi dialektykami, potęgujący-
mi sprzeczności w nadziei na przyszłą syntezę, stali się ekonomiści klasyczni. 
To ich teorie służyły przecież za podstawę działań kapitalistów, uspokajając 
sumienia bogatych i dając im złudzenie władzy nad rzeczywistością. To ich 
teorie także pozbawiały kogokolwiek odpowiedzialności za aktualny stan tej 
rzeczywistości – nędzę – wieszcząc, że z czasem, dzięki umacnianiu kapi-
talizmu, materialny postęp i wzrost zamożności stanie się udziałem wszyst-
kich pracujących, a dla ludzkości nadejdzie czas szczęścia, obfi tości, wolności 
i pokoju.

Jeszcze raz widać wyraźnie, że Marks organicznie nie znosi dialektyki, 
choć widzi ją wszędzie. Myślenie dialektyczne jest fortelem umysłu, myśle-
niem niedbającym o prymat materii. Jako takie powinno być materialiście 
obce. Jak jednak zaprezentować krytykę kapitalizmu, by nie ograniczała się 
ona wyłącznie do krytyki, ale spowodowała kryzys w łonie kapitalizmu? Jak 
przekonać tych, którzy mogliby zniszczyć kapitalizm, że odczuwany na co 
dzień jego ciężar nie oznacza wewnętrznej siły, lecz przeciwnie, jest dowo-
dem rosnącej słabości, zmuszającej benefi cjentów systemu do intensyfi kacji 
wszechobecnego pozoru – pozornej prawnej ochrony robotników, pozorne-
go łagodzenia warunków pracy, pozornej demokratyzacji systemu politycz-
nego? Kapitalizm rodził się w ramach bazy materialnej, ale po kilku dekadach 
przeniósł swój modus operandi na płaszczyznę świadomości i nadbudowy, 
której zwieńczeniem jest instytucja państwa. Za pomocą środków politycz-
nych dba teraz o własną trwałość, jednocześnie przekonując, że skoro u źró-
deł przekształceń leży materialny postęp (a temu nie przeczy i Marks), to są 
te polityczne osiągnięcia równie naturalne i dowodzą rozwoju społeczeństwa. 
Dla Marksa jest to oczywiście hipokryzja, wysoce zresztą dialektyczna:

Lecz dojrzewanie idealizmu państwa było jednocześnie dojrzewaniem ma-
terializmu społeczeństwa obywatelskiego. Zrzucenie jarzma politycznego było 
jednocześnie zrzuceniem pęt, które trzymały na uwięzi egoistycznego ducha 
społeczeństwa obywatelskiego. Emancypacja polityczna była zarazem emancy-
pacją społeczeństwa obywatelskiego od polityki, od pozoru nawet jakiejś ogólnej 
treści117.

Komentując osiągnięcia liberalizmu, który rzekomo zmusił państwo do 
likwidacji absolutyzmu i gwarancji wolności jednostki rozumianej jako swo-
boda działania w apolitycznej sferze prywatnej, pisze Marks (z pomocą En-
gelsa):

117 K. Marks, W kwestii żydowskiej, MED, t. 1, s. 446.
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W rozwiniętym państwie nowoczesnym rzecz ma się atoli właśnie na odwrót. 
Państwo ogłasza, że religia jak i inne elementy życia obywatelskiego zaczęły do-
piero wtedy istnieć w pełni, kiedy ono uznało je za apolityczne, pozostawiając je 
przeto sobie samym. Zniesieniu ich politycznego bytu, jak np. zniesieniu własności 
przez zniesienie cenzusu wyborczego, zniesieniu religii przez zniesienie kościoła 
państwowego – właśnie tej proklamacji politycznej śmierci tych elementów od-
powiada ich najbardziej bujne życie, które odtąd bez przeszkód rządzi się swymi 
własnymi prawami, rozwijając się w całej swej pełni.

Anarchia jest prawem społeczeństwa obywatelskiego wyemancypowanego od 
rozczłonkowujących je przywilejów – i anarchia społeczeństwa obywatelskiego jest 
podstawą nowoczesnego porządku publiczno-prawnego, podobnie jak porządek 
publiczno-prawny jest znów ze swej strony gwarancją tej anarchii. One się nawza-
jem warunkują w tej samej mierze, w jakiej są ze sobą sprzeczne118.

Dialektyka. Znowu dialektyka. Wszędzie dialektyka. Ale ta dialektyka 
działa. I sprawia, że nad frustracją robotników ciągle jeszcze udaje się kapi-
talizmowi zachować kontrolę. Co w tej sytuacji ma do zrobienia rewolucyjny 
praktyk?

Robotnicy nie są naukowcami. Nie zadowoli ich poznanie prawdziwej 
i antypatycznej twarzy kapitalizmu. Tym bardziej że doświadczają jej co-
dziennie wszystkimi zmysłami. Kapitalizm jest; i dopóki jest, stanowi jedyną 
materialną rzeczywistość. A że byt określa świadomość, są robotnicy przez 
warunki kapitalistyczne określani bez reszty. Są robotnikami wyalienowany-
mi ze swojej grupy (proletariatu) i zmuszonymi zachowywać się jak egoiści, 
stając się negatywnym odpowiednikiem burżua119. Dlatego kluczowa jest dla 
Marksa sprawa organizacji jednolitego ruchu robotniczego i głośne wezwa-
nie Manifestu Komunistycznego (1848), powtórzone w Inauguracyjnym ma-
nifeście Międzynarodowego Stowarzyszenia Robotników z 1864 roku: „Prole-
tariusze wszystkich krajów, łączcie się!”120.

Planując dla ciągle „kapitalistycznych” robotników karierę komunistów, 
wypadałoby wyjaśnić im z grubsza, czym jest zakładany komunizm. Dzięki 
temu prawdopodobnie łatwiej odrzucą oni swą zakłamaną tożsamość indy-
widualnego robotnika i chętniej przyjmą na siebie nowe i naturalnie ludzkie 
obowiązki proletariusza. By zaspokoić głód robotniczej świadomości, która 
potrzebuje „pozytywnej” treści – jako że „pustka” zachęca umysł do tworze-
nia dziwnych i fantastycznych tworów (patrz przykład Hegla) – Marks musi 

118 F. Engels, K. Marks, Święta rodzina…, s. 144–145.
119 Bardzo często zarzuca się Marksowi niezrozumienie, a nawet nienawiść w stosunku 

do robotników. Jest ona jednak doskonale spójna (i to spójna niedialektycznie) z jego troską 
o proletariat jako całość; por. tamże, s. 42–43.

120 K. Marks, F. Engels, Inauguracyjny manifest Międzynarodowego Stowarzyszenia Robot-
ników, MED, t. 16. Był to manifest dający początek tzw. I Międzynarodówce (1864).
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powiedzieć coś o przyszłości społeczeństw. „Coś” o tym, czego nie ma i co 
w związku z tym nie może być uznane za materialne121.

W ten sposób Marks, aczkolwiek niechętnie, musi przekroczyć kantow-
skie piętro X, które jest ostatnim piętrem tkwiącym w ramach solidnej ma-
terialnej rzeczywistości. Marksowska „wieża Oakeshotta” była od początku 
na tyle specyfi czna, że właściwie podważała jakiekolwiek znaczenie intelek-
tualnej „wieżowatości” teorii politycznych. Budowana nie na gruncie fi lozo-
fi i (poznania), ale historii ludzkiej, głosiła historyczność samego poznania. 
W konsekwencji każdego myśliciela i każdą teorię nakazywała traktować 
jako jednopiętrową konstrukcję, wyrażającą aktualny stan materialnego bytu. 
Jednak komunizmu jeszcze nie ma. By go dojrzeć, Marks musi przynajmniej 
stanąć na palcach i wystawić głowę ponad teraźniejszość kapitalizmu. Ale to 
znaczy, że stawianie dialektyki Heglowskiej z głowy na nogi nie przekreśliło 
zupełnie jej roszczeń do zachowania pewnej autonomii poznawczej. Głowa 
(myśl), nie nogi (materialny byt) Marksa, poucza o komunizmie.

Marks zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństwa. Jeśli głowa zacznie pysznić 
się swymi kompetencjami poznawczymi, grozi całej koncepcji tak krytyko-
wany przez twórców marksizmu idealizm i ostatecznie dogmatyzm. Jednym 
słowem, grozi to, przed czym ostrzegał Kant wszystkich dialektyków – pro-
dukcja fantazji branych za rzeczywistość, które chcąc zaistnieć w świecie, pro-
dukują świat własny; wymyślony czy „odwrócony”, jak powiedziałby Marks. 
Dlatego sam zachowuje daleko posuniętą ostrożność w myśleniu o przyszło-
ści, która stanie się charakterystyczną cechą myśli komunistycznej, zwłaszcza 
w jej ortodoksyjnej odsłonie. Doceni walory tej ostrożności Włodzimierz 
Lenin, przenosząc ją z analiz historyczno-politycznych na grunt konkretnej 
politycznej praktyki.

Co można wiedzieć o komunizmie na pewno? Na przykład to, że nie bę-
dzie on kapitalizmem. Wyzwolone przez kapitalizm siły wytwórcze, których 
nie potrafi  on okiełznać, będą wymagały reorientacji świadomości i tym sa-
mym doprowadzą do zmian w nadbudowie. Co więcej, komunizm będzie 
z pewnością wyższą formą organizacji społeczeństw ludzkich, ponieważ 
odziedziczy wszystko, czego udało się dokonać w przeszłości122. Marks z lek-
ceważącym uśmiechem traktuje tych, którzy jak Rousseau domagają się ra-
czej ograniczenia potrzeb i powstrzymania rozwoju cywilizacji z nadzieją, że 
jednostka odzyska wówczas kontrolę nad własną pracą. Ewolucja biologiczna 
jest procesem nieodwracalnym i dokonuje się w skali całego gatunku. To nasz 
gatunek, reagując na nową postać bazy materialnej, przekroczy horyzont ka-
pitalizmu i znajdzie się w komunizmie. Ujmując jednak rzecz precyzyjnie: 

121 Chyba że zgodzimy się na radykalny w wymowie materializm mechanistyczny, przez 
marksizm odrzucany.

122 Chodzi tu oczywiście o „rzeczywiste” (materialne) osiągnięcia kapitalizmu, jak rozwój 
technologii, fabryk, wynalazki, itp., a nie zużyty gorset nadbudowy.
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„Komunizm jest konieczną formą i czynną zasadą najbliższej przyszłości, ale 
komunizm nie jest jako taki celem rozwoju ludzkiego – formą społeczeństwa 
ludzkiego”123.

Prawdziwym celem człowieka – a cel należy tu rozumieć w sensie, który 
jest połączeniem teleologizmu Arystotelesa (spełnienia natury rzeczy) i teorii 
ewolucji (dopasowania do środowiska) – jest:

pełny powrót człowieka do samego siebie jako do człowieka społecznego, to zna-
czy ludzkiego, powrót dokonany świadomie i w oparciu o całe bogactwo dotych-
czasowego rozwoju. Komunizm ten, jako skończony naturalizm = humanizmowi, 
jako skończony humanizm = naturalizmowi; stanowi on prawdziwe rozwiąza-
nie konfl iktu między człowiekiem a przyrodą oraz między człowiekiem a czło-
wiekiem, prawdziwe rozwiązanie konfl iktu między istnieniem a istotą, między 
uprzedmiotowieniem a samostanowieniem, między wolnością a koniecznością, 
między osobnikiem a gatunkiem. Stanowi on rozwiązanie zagadki historii i jest 
świadomy tego124.

Rozwiązanie zagadki historii… Brzmi znajomo. Naukowiec Marks nie 
uniknął „ukąszenia heglowskiego”125, którego rozwinięte objawy nazwać 
można „syndromem epoki przedostatniej”.

Lojalny wobec materializmu historycznego Marks, wkraczając na piętro 
komunizmu, nie spodziewał się zobaczyć zbyt wiele. Nie można wiedzieć, jak 
będzie wyglądała przyszłość dopóty, dopóki tej przyszłości nie ma. Poznamy 
komunizm, kiedy będziemy żyć w komunizmie. Dlatego Marks zastrzega, że 
to, co określamy terminem „komunizm”, jest wyłącznie „formą” i „czynną 
zasadą” najbliższej przyszłości, a nie ostateczną formą przyszłego społeczeń-
stwa126. Jeśli jednak mamy pewność, że nadchodząca epoka będzie ostatnią 
w dziejach, to wiemy coś jeszcze. Ewolucjonistyczne założenia Marksa po-
zwalają oczekiwać, że zrealizowana zostanie istota człowieczeństwa – odzy-

123 K. Marks, Rękopisy ekonomiczno-fi lozofi czne…, s. 589.
124 Tamże, s. 577.
125 Cz. Miłosz, Ogród nauk. Biesy, Lublin 1991, s. 120 (Miłosz odnosi się tu do tematu swej 

poświęconej komunizmowi książki Zniewolony umysł).
126 Przyznaje więc Marks, że jako taki przedstawiany „komunizm” jest wytworem myślą-

cej świadomości, a nie obiektywną prawdą przyszłości. W innym miejscu stwierdzi wyraź-
nie: „Nie jestem więc za tym, abyśmy wypisali na naszym sztandarze jakiś dogmat; wprost 
przeciwnie. Musimy pomoc dogmatykom, żeby uzmysłowili sobie sens swych własnych tez. 
Taką dogmatyczną abstrakcją jest zwłaszcza komunizm, przy czym mam na myśli nie jakiś 
komunizm urojony i możliwy, lecz komunizm rzeczywiście istniejący, taki, jaki głoszą Ca-
bet, Dézamy, Weitling i inni. Ten komunizm jest sam tylko pewną swoistą formą zasady hu-
manistycznej, zarażoną elementami swego przeciwieństwa, własności prywatnej. Zniesienie 
własności prywatnej i komunizm nie są więc bynajmniej identyczne, i nie przypadkowo, lecz 
w sposób nieuchronny musiały obok komunizmu powstać inne, odmienne od niego doktry-
ny socjalistyczne, jak doktryna Fouriera, Proudhona itd., gdyż komunizm jest tylko pewnym 
szczególnym, jednostronnym urzeczywistnieniem zasady socjalistycznej”; tenże, Listy z „Deut-
sche Jahrbücher”, MED, t. 1, s. 417.
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skamy pracę i zaczniemy działać świadomie i celowo, zasługując wreszcie na 
status władców przyrody, który dotąd posiadaliśmy tylko w ramach licentia 
poetica. 

I to byłoby na tyle. Gdyby myśl Marksa wzniosła się na poziom komuni-
zmu uzbrojona tylko w imponująco szeroką wiedzę o faktach, jej polityczny 
potencjał nie odbiegałby wiele od innych socjalistycznych czy komunistycz-
nych koncepcji. Byłby nawet mniejszy. A to dlatego, że miał Marks wyraź-
ne opory przed „pozytywnym” opisem komunizmu, czyli konstruowaniem 
konkretnego projektu przyszłej, lepszej wspólnoty127. Jego pozytywistyczne 
sumienie wzbraniało się przed „przygotowywaniem comtowskiego przepisu 
dla kuchni przyszłości”128. Tego rodzaju utopizm pozostawiał innym odmia-
nom niemieckiego „prawdziwego socjalizmu”129. Przewidywał, że po pow-
staniu „rzeczywistej partii komunistycznej” (podzielającej materialistyczne 
poglądy Marksa) ci „prawdziwi socjaliści” „będą coraz bardziej ograniczać 
się do drobnomieszczan jako publiczności i do bezsilnych i moralnie pod-
upadłych literatów jako przedstawicieli tej publiczności”130.

Marks nie zamierzał udawać, że na piętrze komunizmu zobaczył komu-
nizm. Zobaczyć można jedynie to, co już istnieje. W tym sensie piętro ko-
munizmu jest puste, a każdy, kto próbuje opisać jego wystrój, równie dobrze 
mógłby wróżyć ze szklanej kuli. Materializm, a z nim i materialistyczna hi-
storia, kończy się na dniu dzisiejszym. Symptomatyczne, że w cytowanej kil-
kakrotnie pracy Engelsa Rozwój socjalizmu od utopii do nauki nie znajdziemy 
rozdziału poświęconego socjalizmowi naukowemu jako takiemu. Ostatnia 
część nosi za to tytuł Rozwój kapitalizmu. Pozytywna w sensie prawdy jest 
jedynie wiedza o tym, czego w komunizmie nie będzie. Tę prawdę bowiem 
fi rmuje możliwa do demonstracji krytyka kapitalizmu.

Gdyby Marks pozostał w tym punkcie konsekwentny, można by mu wyba-
czyć pewną dozę energetyzującej eschatologii i przekonanie, że rozwiązanie 
historii musi nastąpić w najbliższej przyszłości. Ten aspekt jego myśli został-
by z czasem zweryfi kowany przez samą historię, nie kwestionując w niczym 

127 Por. T. Eagleton, Marks i wolność, tłum. J. Nowotniak, Warszawa 1998, s. 52.
128 K. Marks, Posłowie do drugiego wydania „Kapitału”, www.marxists.org/polski/marks-

-engels/1867/kapital/00.htm#01 [dostęp: 1.05.2015].
129 K. Marks, F. Engels, Ideologia niemiecka, t. II, rozdz. Prawdziwy socjalizm, s. 517–520.
130 Tamże, s. 520. Nie tylko losy ruchu socjalistycznego, ale i losy marksizmu przekonują, 

że Marks tutaj się pomylił. Przecenił naukowe skłonności proletariatu do zachowania wstrze-
mięźliwości wobec składanych przez „utopijnych” socjalistów i zalęknionych liberałów obiet-
nic, które doprowadzą do powstania nurtów socjaldemokracji. Przecenił także siłę oddziały-
wania naukowej części własnych poglądów – najbardziej wpływowa w historycznym sensie 
okazała się dwuznaczna część dialektyczna. Ale dowodzi to tylko, że wbrew wszystkim mate-
rialistom i pozytywistom zmiana polityczna może się rozpocząć od świadomości i zrodzonych 
w niej idei. Tym bardziej istotne, by zrozumieć proces ich powstawania – podstawy myślenia 
politycznego.
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reszty ustaleń. Jednakże Marks konsekwentny nie jest. Cofając głowę z wyż-
szego piętra, zauważa, że może pozwolić sobie na coś jeszcze. Coś, co znacz-
nie uatrakcyjni jego koncepcję i tym samym zwiększy jej szanse na politycz-
nym rynku socjalistycznych idei. Zgoda, nie potrafi  opisać komunizmu i tym 
samym rozreklamować go wśród potencjalnych odbiorców. Potrafi  jednak 
zrobić coś ważniejszego: pokazać do niego drogę i skonstruować narzędzie 
pozwalające całej ludzkości opuścić kapitalistyczne więzienie. Nie pokazuje 
robotnikom marchewki, która ma sprawić, że podniosą wzrok znad warszta-
tów i zechcą ruszyć ku lepszej przyszłości. Chce ich raczej przekonać, że to 
za plecami ludzi wzmaga się wiatr historii, który pcha wszystkich w objęcia 
komunizmu. Nikt nie zdoła się mu przeciwstawić. Można jednak rozwinąć 
skrzydła, a wówczas podróż będzie krótsza.

Wiatru historii nie widać, ale Marks chce, by robotnicy wyraźnie odczuli 
jego siłę. Odczuli najpierw na poziomie świadomości; by dzięki świadomemu 
działaniu okazali się zdolni wywołać zakładaną zmianę w świecie. Rewolucja 
nie jest koniecznością materialnego rozwoju bazy. Jest natomiast koniecz-
nością historyczną i jako taka musi być przedstawiona człowiekowi, by mógł 
zrozumieć stojące przed nim historyczne wyzwania. Dlatego:

Trzeba sprawić, aby rzeczywisty ucisk był jeszcze bardziej przygniatają-
cy, dodając do niego świadomość ucisku; trzeba hańbę uczynić jeszcze bardziej 
haniebną, rozgłaszając ją. Trzeba […] te skostniałe stosunki zmusić do tańca, 
nucąc im ich własną melodię! Trzeba uczyć lud strachu przed samym sobą, aby 
obudzić w nim odwagę131.

Niestety, wiatru historii nie wzbudzi opowiadanie o przeszłości na spo-
sób pozytywistyczny, czyli przedstawianie faktów minionych, które następnie 
łączone są w większe całości i nazywane jako następujące po sobie epoki. 
Chwała historii uprawianej korespondencyjnie, która pozwala nam zajrzeć 
w czasy odległe od naszych i ujrzeć, jak to było kiedyś. Jednak taka historia 
jest zbyt jednoznaczna i przez to martwa (potakuje Hegel)132. Na jej podsta-

131 K. Marks, Przyczynek do heglowskiej…, s. 461.
132 I nie może nas nauczyć niczego wartościowego w odniesieniu do działań politycz-

nych, czego nota bene politycy ciągle, według Marksa, nie potrafi ą zrozumieć. W konsekwen-
cji istotnie historia zdaje się powtarzać: najpierw jako dramat, a drugi raz jako farsa. Pisze 
Marks w znanym cytacie: „Ludzie sami tworzą swoją historię, ale nie tworzą jej dowolnie, nie 
w wybranych przez siebie okolicznościach, lecz w takich, w jakich się bezpośrednio znaleźli, 
jakie zostały im dane i przekazane”. I dodaje: „Tradycja wszystkich zmarłych pokoleń ciąży jak 
zmora na umysłach żyjących. I właśnie wówczas, gdy wydają się być zajęci tym, by dokonać 
przewrotu w sobie samych i w tym, co ich otacza, by stworzyć coś, czego nigdy jeszcze nie 
było, w takich właśnie epokach kryzysu rewolucyjnego przywołują oni trwożliwie na pomoc 
duchy przeszłości, zapożyczają od nich imiona, hasła bojowe i szaty, ażeby w tym uświęconym 
przez wieki przebraniu i w tym zapożyczonym języku odegrać nowy akt historii świata”; tenże, 
Osiemnasty brumaire’a Ludwika Bonaparte, maopd.fi les.wordpress.com/2012/02/osiemnasty-
-brumaire_a-ludwika-bonaparte-1852.pdf [dostęp: 5.05.2015].
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wie możemy co najwyżej wybudować interesujący skansen, w którym czas się 
zatrzymuje. A Marks potrzebuje życia, czasu biegnącego naprzód. Biegnące-
go nie w przeszłości, ale przez przeszłość.

I tak podobny ruch może zagwarantować jedynie przebiegająca przez 
przeszłość, wystarczająco szybka, myśl. Marks musi zwrócić się ku koheren-
cji i dialektyce. 

6. Dialektyka jako „wartość dodatkowa względna”133 
marksizmu

Aby całkowicie uwolnić burżuazję od strachu, należy jej krótko i węzło-
wato dowieść, że czerwone widmo jest w istocie tylko widmem, że go 
w rzeczywistości nie ma. Lecz czym jest tajemnica czerwonego widma, 
jeśli nie strachem burżuazji przed nieuniknioną walką na śmierć i życie 
pomiędzy nią a proletariatem, jeśli nie strachem przed nieuniknionym 
wynikiem współczesnej walki klasowej? Usuńmy więc walkę klasową, 
a burżuazja i ,,wszyscy niezależni ludzie bez obawy pójdą ręka w rękę 
z proletariatem”! Ale wystrychnięty na dudka wówczas będzie właśnie 
proletariat134.

Prawdziwie rewolucyjna wymowa marksizmu nigdy nie miała polegać na 
roztaczaniu przed odbiorcami atrakcyjnej wizji lepszej komunistycznej przy-
szłości. Jak zauważa sam Marks, siła „czerwonego widma” wynika z bardzo 
realnego strachu nie przed komunizmem jako takim, ale przed nieuniknio-
ną walką klasową. Zachwalanie komunizmu czy socjalizmu można pozosta-
wić utopistom. Socjalista naukowy stawia sobie za punkt honoru wykazanie 

133 Tytuł tego podrozdziału ma jedynie charakter alegorii. Pojęcie „wartości dodatkowej” 
(inaczej: dodanej) to centralna kategoria teorii ekonomicznej Marksa. Najkrócej, gdy kapita-
lista otrzymuje produkt pracy robotnika o danej „wartości wymiennej”, płaci za niego tylko 
tyle, by odtworzyć „zużytą” do jego wytworzenia siłę roboczą. Powstała różnica, czyli właśnie 
wartość dodatkowa przejawia się jako zysk, procent czy renta. W kapitalizmie zależy każdemu 
burżua na zwiększaniu wartości dodatkowej, umożliwiającej akumulację kapitału (bogactwa). 
Może się ono dokonywać dwoma drogami. Prostsza polega na wydłużaniu czasu pracy i jej in-
tensyfi kacji, czyli prowadzi do zwiększania klasowego ucisku robotników – jest to wartość do-
datkowa względna. Wartość dodatkowa bezwzględna powstaje dzięki wprowadzeniu maszyn 
i technologii skracających czas potrzebny do uzyskania tej samej ilości towaru. Dysponujący 
innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi kapitalista ma pierwotnie przewagę nad innymi 
producentami: do momentu ich rozpowszechnienia.

Dialektyka jest takim narzędziem w rękach Marksa, które oszczędza czas i pozwala historykowi 
zwiększyć wydajność własnej pracy tak, by jej nabywca – działacz polityczny – mógł zwiększyć zy-
ski, czy, jak powiedzielibyśmy dzisiaj, własną konkurencyjną przewagę.

134 List Marksa i Engelsa do Bebla, Liebknechta, Brackego i innych z 18 września 1879 [w:] 
K. Marks, F. Engels, Listy wybrane, Warszawa 1951.
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nieuchronności walki o komunizm. Musi w tym celu dokonać istotnej „re-
formy świadomości”:

Wówczas nie wystąpimy przed światem po doktrynersku z nową zasadą: tu jest 
prawda, na kolana przed nią! Rozwijamy dla świata nowe zasady z jego własnych 
zasad. Nie mówimy mu: zaniechaj twoich walk, to są bzdury; my ci damy prawdzi-
we hasło walki. Pokazujemy jedynie światu, o co właściwie walczy, a świadomość 
to taka rzecz, którą świat musi sobie przyswoić, nawet jeśli tego nie chce135.

Sojusznikiem Marksa w zadaniu dowiedzenia konieczności zaostrzania 
walki klasowej, prowadzącej do ostatecznego starcia między burżuazją a pro-
letariatem, miała stać się historia, popychająca robotników w stronę rewolu-
cji. Marks polityk dokonał tu ważnego dla siebie intelektualnego odkrycia. 
Uświadomił sobie, że jego własny materializm historyczny pozwala traktować 
poprzednie epoki nie jako odrębne i sukcesywnie po sobie następujące cało-
ści, ale piętra konieczne i warunkujące aktualnie zamieszkiwany przez ludzi 
poziom rzeczywistości – kapitalizm. Jednym słowem, jeśli teraźniejszość to 
wynik przemian historycznych, a tego właśnie uczy materializm, to każdy hi-
storyk spoglądający w przeszłość widzi tę przeszłość jako spójny i konieczny 
proces, domagający się od niego opisu i wyjaśnienia. Co oznacza, że „wieża 
Oakeshotta” jest w zasadzie gotowa, zanim nasza poznawcza aktywność zda 
sobie z tego sprawę. Nie pnie się wprawdzie w górę jak olśniewająca budowla 
Heglowskiego rozumu, lecz tkwi skromnie ukryta pod powierzchnią teraź-
niejszości. Nie zmienia to jednak w niczym dostępnych strategii jej zwiedza-
nia i tym samym specyfi ki uzyskiwanej dzięki temu wiedzy. I tu Marks za-
głuszy w sobie instynkt pozytywisty: wybierze koherencję. A w konsekwencji 
pierwszeństwo myślenia (świadomości) przed materią i interpretacji faktów 
przed faktami.

Czyniąc wiedzę historyczną podstawą politycznego działania, Marks nie 
chce się zatrzymywać na kolejnych piętrach i zachwycać kogokolwiek własną 
znajomością historycznych źródeł, danych itp. Nie maluje nasyconych treścią 
portretów starożytności czy średniowiecza. Potrzebuje wyłącznie schematu 
pokazującego związki między piętrami. „Ściany nośne” czy równie ważne 
„ciągi komunikacyjne”, którymi ludzkość wzniosła się aż na poziom kapitali-
zmu. „Pozytywny” opis rozwoju dziejowego ustąpi miejsca nakreśleniu jego 
praw.

Zanim Marks zejdzie do podstaw wieży136, musi wiedzieć, gdzie i czego 
szukać. Jak na przykład odróżnić ściany nośne od działowych. To wymaga 
dokonania ekspertyzy piętra kapitalizmu, by zdiagnozować najważniejsze 

135 K. Marks, Listy z „Deutsch-Französische Jahrbücher”, MED, t. 1, s. 418–419.
136 Można nawet powątpiewać, czy chciało się Marksowi odbywać podróż do początków 

historii – wprawdzie wspominał o wspólnocie plemiennej, ale jego wypowiedzi na ten temat 
nie brzmiały ani oryginalnie, ani przekonująco.
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punkty, na których spoczywa całe historyczne dzieło i które tym samym na 
wcześniejszych etapach musiały pełnić równie ważną funkcję. „Badanie” to 
jednak od początku nabiera charakteru dialektycznego i w istotny sposób 
podlega regułom myślenia odmiennym od wcześniejszych „badań” specyfi ki 
wymiany kapitalistycznej.

Znalezienie głównych parametrów konstrukcyjnych kapitalizmu okazuje 
się łatwiejsze, niż można by się spodziewać. Od pozytywisty należałoby wy-
magać tutaj szczegółowych analiz, natomiast dialektyk wystarczającą pracę 
wykonał wcześniej. On wie, że ostatnią epoką w dziejach będzie komunizm, 
a ten unicestwi ruch historii, więc musi tylko znaleźć podstawową różnicę 
między kapitalizmem a komunizmem, by odkryć przyczynę rozwoju histo-
rycznego. Ta już właściwie została wskazana. Kapitalizm to rzeczywistość 
pracy wyalienowanej, której owoce nie należą do pracującego podmiotu. 
Nie należą, ponieważ rości sobie do nich prawo kto inny. Przyjrzeć się więc, 
zdaniem Marksa, trzeba powstałej w ramach społeczeństwa burżuazyjnego 
własności prywatnej. 

Kwestia własności w teorii autora Kapitału to temat sam w sobie rozległy 
i wielowątkowy137. Jeśli jednak porusza to zagadnienie w kontekście histo-
rycznym, to jego prezentacja przyjmuje wyraźnie dialektyczne formy i wręcz 
zachęca do uruchomienia dialektycznego myślenia. Poniżej przytaczam kilka 
charakterystycznych przykładów.

Pierwszy opisuje fundamentalne dla kapitalizmu rozdwojenie, które-
go przezwyciężenie, jak możemy się spodziewać, nastąpi w komunizmie: 
„W wielkim przemyśle i konkurencji wszystkie warunki istnienia, wszystkie 
uwarunkowania i jednostronności jednostek stopiły się w dwie najprostsze 
formy: własność prywatna i praca”138. Wynika stąd, że komunista nie ma 
właściwie potrzeby zajmować się dłużej szczegółami kapitalistycznej rze-
czywistości. Wystarczająco długo zajmował się nimi Marks, a przecież nie 
każdy ma aspirację bycia naukowcem. Na użytek praktyki wystarczy „stopić 
wszystkie jednostronności” w ramach przeciwieństwa głównego: własność 
prywatna – praca.

Dwa kolejne cytaty potwierdzają wyraźnie, że kapitalistyczna własność 
prywatna powstała w wyniku przemian dziejowych, a dostrzegane wyżej prze-
ciwieństwo nie jest już zwykłym przeciwieństwem, ale jak najbardziej dialek-
tyczną „sprzecznością”, której nie powstydziłby się nawet Hegel. Pierwszy:

Lecz przeciwieństwo między brakiem własności a własnością jest przeciwień-
stwem jeszcze obojętnym; nie ujmuje się go w jego czynnym stosunku, w jego 

137 Zainteresowanych można odesłać do ciekawej, bo pisanej ze współczesnej perspekty-
wy pracy: D. Bensaid, Wywłaszczeni. Marks, własność i komunizm, tłum. Z.M. Kowalewski, 
Warszawa 2010.

138 K. Marks, F. Engels, Ideologia niemiecka, t. I…, s. 74.
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stosunku wewnętrznym, nie ujmuje się go jeszcze jako sprzeczności, dopóki nie 
pojmie się go jako przeciwieństwa między pracą a kapitałem. Przeciwieństwo to 
może wyrazić się w swej pierwszej postaci nawet tam, gdzie ruch własności pry-
watnej nie jest zaawansowany, w starożytnym Rzymie, w Turcji itd. Wówczas nie 
występuje ono jeszcze jako przeciwieństwo stworzone przez samą własność pry-
watną. Ale praca, subiektywna istota własności prywatnej, jako coś, co wyłącza 
własność, i kapitał, praca obiektywna, jako coś, co wyłącza pracę – oto własność 
prywatna jako rozwinięty stosunek tej sprzeczności, a zatem stosunek w stanie 
czynnym, prący do rozwiązania139.

I drugi:

Pierwszą formą własności jest zarówno w świecie starożytnym jak 
i w średniowieczu własność plemienna, uwarunkowana u Rzymian głównie woj-
ną, a u Germanów hodowlą bydła. […] U narodów wywodzących się ze śred-
niowiecza własność plemienna przechodzi szereg różnych szczebli rozwojowych 
– feudalna własność ziemska, korporacyjna własność ruchoma, kapitał manufak-
turowy – aż do kapitału nowoczesnego, […] czyli aż do czysto prywatnej własno-
ści, która wyzbyła się wszelkich pozorów spólnoty i pozbawiła państwo wszelkie-
go wpływu na rozwój własności140.

Własność prywatna jest najgorszą formą własności, ponieważ przynależy 
jednostkom, co nieuchronnie prowadzi do rozpadu naturalnej jedności, jaką 
powinna tworzyć współpracująca wspólnota. W ramach relacji opartych na 
własności prywatnej każde indywiduum doświadcza otwarcie swej odrębno-
ści od społeczeństwa. Stosunki międzyludzkie zaczynają być kształtowane 
przez powstałą tak sprzeczność, tym razem o jak najbardziej dialektycznym141 
charakterze. „Materialnie” własność bierze się z pracy, więc jeśli sztucznie 
(prawnie, czyli na poziomie świadomości) od niej się oddziela, musi zmienić 
się w wyzysk. Burżuazja „ma” (posiada), lecz nie pracuje, robotnik pracuje 
(choć to praca wyalienowana), a nie ma. 

Dalej:

Dopiero w ostatecznym, kulminacyjnym punkcie rozwoju własności prywat-
nej znów odsłania się ta jej tajemnica: własność prywatna okazuje się, z jednej 
strony, produktem pracy wyalienowanej, z drugiej zaś – środkiem jej alienacji,
realizacją tej alienacji142.

Może więc być jeszcze gorzej. Do momentu – bliskiego, wierzy Marks – 
gdy kapitalizm ustąpi miejsca komunizmowi. 

139 K. Marks, Rękopisy ekonomiczno-fi lozofi czne…, s. 574.
140 K. Marks, F. Engels, Ideologia niemiecka, t. I…, s. 68–69.
141 Ponieważ społeczeństwo nie istnieje bez jednostki, a jednostka nie potrafi  zaspokajać 

potrzeb bez społeczeństwa. Rozum zaczyna tu płatać fi gle i zmusza do uznania sprzeczności 
między jednostka a kolektywem, a potem jej zaostrzania itd.

142 K. Marks, Rękopisy ekonomiczno-fi lozofi czne…, s. 557.
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Marks opisuje proces przemian form własności, ale wbrew jego zapewnie-
niom nie jest to już nieuprzedzona analiza. Na obraz przeszłości wpływa bo-
wiem diagnoza dotycząca teraźniejszości. Widać to choćby w następującym, 
na pierwszy rzut oka neutralnym, stwierdzeniu:

Dotychczas braliśmy za punkt wyjścia narzędzia produkcji i już tu wystę-
powała konieczność własności prywatnej na pewnych szczeblach rozwoju prze-
mysłu. W industrie extractive własność prywatna pokrywa się jeszcze całkowicie 
z pracą […]143.

Dawno temu „własność prywatna pokrywała się z pracą” – a to znaczy, że 
przenosząc się w te dawne czasy, zobaczymy obydwie jako jeden fenomen; je-
den materialny fakt decydujący o specyfi ce życia pierwotnych społeczeństw. 
Konsekwentny materialista historyczny, dążący do wypowiedzenia „prawdy” 
historycznej, nie powinien pozwalać sobie na dostrzeganie (możliwe tylko 
dzięki aktywności własnego umysłu) jednorodnej i zgodnej całości jako we-
wnętrznie podzielonej. W domyśle: podatnej na rozpad i tym samym istnie-
jącej jako całość wyłącznie dzięki dialektyczności samego przeciwieństwa. 
Stanowisko Marksa trudno uznać w tym punkcie za materialistyczne. Jeśli 
wchodzę do zielonego pokoju, wolno mi stwierdzić, że na ścianach położono 
zieloną farbę. Jednak Marks stwierdza coś zdecydowanie innego. Każe zoba-
czyć „zielony” jako złożenie „niebieskiego” i „żółtego”, dodatkowo sugerując, 
że pod pozornie spokojną określonością zielonej ściany kryje się konfl ikt, 
a może nawet toczy walka sprawiająca, iż „zielony” należy uznać za barwę 
tymczasową i nietrwałą. Tylko patrzeć, jak nagle zamiast zielonego na ścianie 
zaistnieje zupełnie nowa jakość koloru.

Ten, kto uwierzy Marksowi (jeśli uwierzy – podobnie jak Hegel, Marks ma 
swoje „jeśli”), nie może ufać własnej znajomości historii czy badaniom histo-
ryków. Będzie przemierzał historyczną wieżę, uważając, by nie stracić z oczu 
jedynego przewodnika zdolnego prawidłowo zinterpretować zmieniające się 
widoki. A Marks przeskakuje kolejne piętra dosyć żwawo. W porównaniu do 
drobiazgowych analiz kapitalizmu przeegzaminowanie całej historii ludzko-
ści zajmuje mu tylko chwilę. Magiczna moc koherencji ujawnia się tutaj z całą 
siłą. Nie służy już historii, do której przywiązanie głosi autor koncepcji mate-
rializmu historycznego, lecz polityce, a połączenie obydwu dziedzin staje się 
możliwe dzięki teorii socjologicznej. Jeśli społeczeństwo jest w całości mate-
rialne – a materialne jest (…w innym przypadku by go po prostu nie było) 
– to da się z nim coś zrobić, pod warunkiem odkrycia rządzących zmianami 
mechanizmów.

I tak, zaczynając od zamierzchłej przeszłości, Marks konstruuje, czy raczej 
rekonstruuje, „rzeczywistą historię ludzkości” w postaci narracji posiadającej 

143 K. Marks, Ideologia niemiecka, t. I…, s. 73.



196 Prawda i sens. Dialektyka – marksizm – komunizm

wyraźne cechy jengi. Potrzebne do budowy elementy już się tutaj zresztą po-
jawiły. W trakcie swych badań autor Kapitału zgromadził tak wiele różnorod-
nych obserwacji i nakreślił tyle zależności między nimi, że nie musi szukać 
czy wymyślać niczego ponadto (co wzmacnia złudzenie obiektywności – ko-
respondencyjnego charakteru – sformułowanej teorii). Wystarczy, że oczy-
ści teraz proces historyczny z niepotrzebnej chwilowo faktografi i, a relacje 
między historycznymi wydarzeniami w sposób naturalny wysuną się na plan 
pierwszy. Faktów nie zamierzał Marks negować czy wyrzucać, ale nie chciał 
też poświęcać im nadmiernej uwagi, ponieważ zakłócałyby tok wywodu. For-
ma wykładu rządzi się swoimi prawami.

Najbardziej przejrzysty opis rezultatów „wspinaczki na opak” Marksa od 
podwalin ludzkich społeczeństw do aktualnej rzeczywistości (czyli prze-
prowadzanego w umyśle powrotu144 od wspólnot plemiennych do kapitali-
zmu) zawierają prace, których na podstawie tytułów nigdy byśmy o to nie 
posądzali: napisana wspólnie z Engelsem Ideologia niemiecka oraz późniejszy 
Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej. Szczególnie interesujące pod tym 
względem są krótkie fragmenty obydwu prac, które w sumie obejmują kilka-
dziesiąt linijek tekstu145. Już taka skromna objętość pozwala przypuszczać, że 
użyta do przedstawienia całej historii ludzkości strategia musi być na tyle wy-
jątkowa, by z pomocą niewielu twierdzeń mówić bardzo dużo. I poznawcza 
jenga potrafi  taki efekt zapewnić. Jak w zabawie wykorzystujemy prawo gra-
witacji, by używając ciągle tych samych elementów, piąć się w górę, tak teoria 
Marksa wykorzysta dwa podstawowe „prawa rozwoju społecznego”. Według 
niego są one równie obiektywne jak powszechne prawo ciążenia, można więc 
na nich bezwzględnie polegać.

Społeczeństwo składa się z bazy materialnej i nadbudowy. W skład pierw-
szej wchodzą takie elementy jak narzędzia, surowce, technologie produkcji, 
wiedza, praca itp., które łącznie Marks określa mianem „sił wytwórczych”146. 

144 Powrotu, a nie drogi – nie wolno zapominać, że punktem wyjścia historycznej opowie-
ści Marksa jest teraźniejszość kapitalizmu. Podobnie jak u Hegla, nie chodzi o to, jak było, ale 
skąd się to, co jest, wzięło.

145 Konkretnie z Ideologii niemieckiej, s. 77–78, a z Przyczynku do krytyki ekonomii poli-
tycznej jeden z ustępów Przedmowy. Argumentacja przedstawiona dalej, a ukazująca rosną-
cy udział myślenia dialektycznego w koncepcji Marksa, korzysta z tez postawionych głównie 
w tych stosunkowo krótkich fragmentach. Dlatego rezygnuję w takich wypadkach z umiesz-
czania odrębnych przypisów, ponieważ byłyby one zbędnymi powtórzeniami. Odwołania za-
chowuję, jeśli pojawia się zagadnienie w rzeczonych fragmentach nieobecne, lub też naświet-
lone lepiej gdzie indziej.

146 To pojęcie, podobnie jak pojęcie „stosunków produkcji” czy „środków produkcji”, któ-
re w marksizmie urosną do rangi ważnych i określonych kategorii ekonomicznych (nauko-
wych), jest przez Marksa używane bez defi nicyjnej precyzji. Tak zresztą używane było w jego 
czasach w nauce ekonomii (o czym świadczą nawet Rękopisy, cytujące np. dzieła Saya). Naj-
ogólniej „siły wytwórcze” to „produkcyjne siły istoty ludzkiej”; por. Rękopisy ekonomiczno-
-fi lozofi czne…, s. 608.
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Ta najbardziej materialna strona ekonomii, która zapewnia człowiekowi 
środki produkcji, jest uzupełniana „stosunkami produkcji”, czyli relacja-
mi międzyludzkimi powstającymi w wyniku używania środków produkcji. 
Pierwsze Marksowskie prawo rozwoju społeczno-ekonomicznego głosi, iż na 
każdym etapie dziejów stosunki produkcji zależą od aktualnego stanu sił wy-
twórczych. Prawo drugie dotyczy natomiast koniecznego związku nadbudo-
wy z bazą materialną, a więc w uproszczeniu: zależności politycznego stanu 
społeczeństwa i jego kultury od gospodarki. W takiej postaci obydwa prawa 
rozwoju dziejowego są niczym więcej, jak zwieńczeniem obydwu aspektów 
materializmu historycznego jako MATERIALIZMU (całe społeczeństwo 
okazuje się siecią relacji przyczynowo-skutkowych) HISTORYCZNEGO 
(postęp dziejowy da się sprowadzić do warunkujących go czynników gospo-
darczych). Dlatego Engels, wyjaśniając brytyjskiej „czcigodności” istotę ma-
terializmu historycznego, „ma nadzieję”, że „nie będzie ona zgorszona” tym 
terminem, ponieważ w wielu językach używa się go „dla oznaczenia takiego 
pojmowania przebiegu dziejów świata, które ostateczną przyczynę i rozstrzy-
gającą siłę napędową wszystkich ważnych wydarzeń historycznych upatruje 
w rozwoju ekonomicznym społeczeństwa, w zmianach sposobu produkcji 
i wymiany […]”147.

Za takie postawienie sprawy rozwoju historycznego wypada Marksowi 
podziękować. To jemu zawdzięczamy wszechstronne i najbardziej chyba 
przekonujące wykazanie, że chcąc zrozumieć historię, nie wystarczy poznać 
działań władców, relacji dyplomatycznych czy przebiegu wojen, ale trzeba 
uwzględnić przede wszystkim gospodarkę i społeczeństwo, które nie są mar-
nym dodatkiem do polityki czy przedmiotem jej oddziaływań, ale żywą siłą 
wpływającą na podejmowane decyzje polityczne. Marks jednak mówi coś po-
nadto, a pozwala się domyślać jeszcze więcej.

Siły wytwórcze rozwijają się w sposób ciągły i właściwie jest to jedyny 
rodzaj rozwoju, który można by określić jako postępowy w sensie kumula-
tywnym. Od zarania dziejów powstawały nowe wynalazki, a ludzkość doko-
nywała odkryć kształtujących nowe umiejętności i zwiększające ogólną pulę 
zdolności produkcyjnych. Jeśli jednak samoistny jest wyłącznie rozwój sił 
wytwórczych, to już zmiany w obrębie stosunków produkcji nie są do końca 
jednostajne. Dopiero krytyczna zmiana w obrębie sił wytwórczych zdolna 
jest wywołać tutaj jakościową przemianę naszych relacji. Nowe odkrycia 
i wynalazki na przykład potrzebują czasu na to, by zostały upowszechnio-
ne i mogły odcisnąć głębsze piętno na sposobie produkcji i wymiany. Jesz-
cze bardziej dyskretny charakter mają zmiany w obrębie nadbudowy, czyli 
instytucji państwa i „niematerialnych” (tzn. świadomościowych) aspektów 
funkcjonowania społeczeństwa. A to dlatego, że nadbudowa, jako ostatnia 

147 F. Engels, Wprowadzenie do „Rozwoju socjalizmu od utopii o nauki”, MED, t. 22, s. 354.
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w łańcuchu przyczyn i skutków, musi na swoją kolej poczekać, aż dojrze-
je w pełni nowa postać bazy. Ten czasowy poślizg sprawia, że późniejsza 
zmiana wydaje się głębsza i bardziej radykalna, jako że nowa postać ludzkiej 
świadomości musi teraz „nadążyć” za wysuwającym się do przodu bytem. 
W tym sensie możemy mówić o rewolucji socjalnej148. Wszystkie te związki 
wydają się jak najbardziej logiczne. Do momentu, kiedy Marks za pomocą 
swych praw zechce opisać konkretną historię Europy. Z formalnego punktu 
widzenia zamierzenie to nie różni się niczym od powrotu Hegla z wyżyn du-
cha absolutnego na poziom aktualnej rzeczywistości. W analogiczny sposób 
Marks z głębin prehistorii wraca do kapitalizmu. I w ramach tego intelektu-
alnego powrotu, chcąc pokazać dynamikę przemian społeczno-ekonomicz-
nych jako energię zdolną znieść kapitalizm, nie może już uniknąć dialektyki 
w czystej postaci myślenia koherencyjnego. Jej zapowiedź zawiera między 
innymi poprzedni akapit. Skoro w procesie dziejowym występują swoiste 
„poślizgi” i „nieciągłości”, to nie da się wskazać konkretnego początku wielu 
wydarzeń historycznych. Usunąć związane z tym problemy najłatwiej, ak-
ceptując dialektyczne prawo przechodzenia ilości w jakość.

Im bliżej konkretów – „żywej treści” świata, o której odzyskanie na po-
trzeby świadomego działania walczą i Hegel, i Marks – tym większy udział 
dialektycznych gimnastyk, a przez to bardziej spójny i przekonujący prze-
kaz każdej z koncepcji. Jest to polityczna „wartość dodatkowa” marksizmu. 
Wprawdzie wytwarzana wysiłkiem Marksa, ale przynosząca zyski nie jemu, 
lecz tym, którzy przejęli prawa własności do niej. Dlatego ortodoksja mar-
ksistowska w wydaniu Lenina stanie się tak podejrzana. Jak w XIX wieku 
pomnożenie dochodów fabrykanta wymagało równoczesnego wzrostu uci-
sku robotnika, tak zwiększanie politycznego zysku leninizmu będzie równo-
znaczne ze zwiększaniem „wyzyskiwania” twórczości Marksa149.

Rola dialektyki wzrośnie jeszcze, jeśli dołączyć do Marksowskich analiz 
zagadnienie własności. Wypowiedzi Marksa na temat historycznego pocho-
dzenia prawa własności prywatnej są nadzwyczaj mętne, ale nie może być 
inaczej w przypadku problemów tonących w pomroku dziejów150. Z chwilą 

148 Rewolucja socjalna różni się więc od rewolucji politycznej, czyli próby odgórnej (z po-
ziomu nadbudowy) zmiany świata na podstawie jakiegokolwiek (z natury idealistyczny) pro-
jektu politycznego. Jako „socjalna”, rewolucja wspiera po prostu przemiany już zachodzące 
w obrębie bazy, przyspiesza więc nadejście nieuniknionego. 

149 W dalszej karierze materializmu historycznego będzie on traktowany jako jeden pro-
dukt, a wszelkie wymienione tu aspekty, łącznie z „wartością dodatkową” staną się po prostu 
równorzędnymi cechami tego atrakcyjnego politycznie „towaru”. Materializm historyczny 
będzie ogólnym stanowiskiem światopoglądowym marksisty, pozwalającym rozumieć świat. 
Patrz np.: Z. Cackowski, Główne pojęcia materializmu historycznego, Warszawa 1977.

150 To nie zarzut. Wypowiedzi teoretyków klasycznej szkoły ekonomii, wiążących prawo 
własności z racjonalnym prawem naturalnym nie są wcale mniej kontrowersyjne. Są natomiast 
według kryteriów Marksa idealistyczne i nie mogą zadowolić materialisty.
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kiedy siły wytwórcze rozwinęły się na tyle, by praca jednego człowieka mogła 
wyżywić dwóch, doszło do rozdzielenia pracy i własności. Chcąc zabezpie-
czyć własne interesy, pierwsi posiadacze wprowadzili rozumienie własności 
jako „prawa”, które zaczęło funkcjonować na poziomie świadomości (zakaz 
kradzieży) i rozprzestrzeniło się w świecie już pod postacią konkretnych 
materialnych urządzeń nadbudowy (prawo pozytywne, przywileje itp.). Od 
tej pory można mówić o procesie historycznym, uruchomionym właśnie 
przez powstanie własności – czy raczej jej sproblematyzowanie w stosunku 
do będącej jej źródłem pracy – a później zmianę jej form, będącą reakcją na 
rozwijające się siły wytwórcze. Zaistnienie prywatnej własności „środków 
produkcji” spowodowało, że powstałe na takim fundamencie „stosunki pro-
dukcji” są zdeterminowane przez stosunek posiadania. Jedni mają i robią 
wszystko, by swą własność zabezpieczyć, inni natomiast nie mają i muszą 
sprzedawać swą pracę bez szans na zmianę społecznej kondycji. Działa tu 
pierwsze prawo rozwoju dziejowego, sprawiające, że w świecie określanym 
przez prywatną własność społeczeństwo nieuchronnie rozpada się na dwie 
klasy dominujące151. Zawsze dwie klasy (posiadającą i nieposiadającą-pra-
cującą) i zawsze pozostające z sobą w konfl ikcie z uwagi na nieusuwalną 
sprzeczność interesów. 

Terminu „klasa” używa Marks na określenie właściwie każdej wielkiej 
grupy społecznej, wydzielonej ze względu na rolę pełnioną w społeczeństwie 
i pozycję zajmowaną w ramach państwa. Pisze więc Marks i o klasie urzęd-
ników, duchowieństwa i szlachty152, i o klasie ubogich153. Zachowuje się tutaj 
jak pozytywista, dowodząc, że obiektywnie potrafi my skonstruować kryteria 
potrzebne do przedstawienia wyczerpującego i rozłącznego podziału dowol-
nego społeczeństwa, a więc dokonać „klasyfi kacji” jego członków. To jednak 
dopiero punkt wyjścia dla bardziej istotnego – i tym razem dialektycznego – 
ujęcia klasowości, widocznego powyżej. Powstające w toku dziejów dwie 
główne klasy: właścicieli i pracujących, są nie tylko klasami odmiennymi 
z uwagi na swoje wewnętrzne cechy, ale są swoim przeciwieństwem uwikła-
nym we wzajemną relację. Są tym samym „przeciwieństwem dialektycznym”, 
możliwym do zrozumienia tylko przez odniesienie do drugiego członu opo-
zycji, będącego ich negatywnością. A potem przez równie negatywny powrót 
do siebie i kolejne wyjście w stronę swego przeciwieństwa. Tak zaostrzają się 
sprzeczności, które skazują klasy na walkę, zarówno na poziomie material-
nych interesów, jak i na poziomie świadomości. Cały proces podlega teraz 
dialektycznym prawom, przekonując o „jedności przeciwieństw” i twórczej 
roli „negacji negacji”. 

151 „Dominujące”, bo istotne dla ekonomii, a ekonomia tworzy podstawy całego życia spo-
łecznego.

152 Pierwszy z brzegu przykład: K. Marks, Debaty nad wolnością prasy, MED, t. 1, s. 51.
153 K. Marks, Debaty nad ustawą o kradzieży drzewa, MED, t. 1, s. 143.
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Wystarczy dodać do tego opisu drugie Marksowskie prawo rozwoju spo-
łeczno-ekonomicznego, by otrzymać model zależności między wszystkimi 
ważnymi elementami rzeczywistości społecznej naznaczonej przez własność 
prywatną. Nadbudowa w całości jest wytworem bazy materialnej, a więc w za-
istniałych warunkach musi wspierać klasę posiadającą, gdyż to ona fi nansuje 
jej z natury pasożytniczą działalność (produktywną najpierw na płaszczyźnie 
świadomości, nie materii). Żeby puścić w ruch skonstruowany przy udzia-
le praw rozwoju dziejowego mechanizm historycznych przemian, wystarczy 
teraz przypomnieć, że w świecie ludzkim dokonuje się nieustannie postęp 
wynikający z rozwoju sił wytwórczych. Wówczas, obserwując „dziejącą się” 
historię, można równie sprawnie jak Marks przebyć jej poszczególne piętra. 
Warto jednak zwrócić uwagę, że nabyta tak świadomość przebiegu procesu 
historycznego nie będzie tożsama z materialistyczną wiedzą o nim. Nie wy-
maga ślęczenia w archiwach czy dokonywania wykopalisk archeologicznych. 
Pozwala głodnemu historycznej wiedzy amatorowi pozostać na swoim miej-
scu, a mimo to w umyśle „zobaczyć” całą przeszłość. Z uwagi na wyraźne 
nasycenie dialektyką jest to narracja historyczna, którą każdy materialista 
musi uznać za idealistyczną i której nie może wybaczyć żaden pozytywista154. 
„Ruch” tej historii, jej dynamika wynika z aktywności myśli, korzystającej ze 
strategii koherencji i dzięki niej zdolnej wysuwać kolejne, idące wciąż dalej 
i dalej wnioski. Marks wyraźnie schodzi tutaj z profesorskiej katedry, z której 
wysokości przekazywał obiektywną wiedzę wpatrzonym w siebie uczniom. 
Staje teraz z nimi w jednym szeregu i patrzy w tym samym co oni kierun-
ku. Zakłada, że jako badacz powiedział wszystko, a teraz jego rola musi ulec 
radykalnej przemianie. Oddaje przygotowane narzędzie w ręce odbiorców 
i chce, by uruchomili je siłą własnego myślenia. Wówczas, pozwalając świa-
domości doświadczyć koniecznego ruchu historii, odczują oni przeszłość 
nie jako zamknięte „wczoraj”, ale wzbierającą za ich plecami siłę zmierzają-
cą w stronę jutra. Tak „uświadomieni”, znajdą w sobie odwagę, by wreszcie 
przekroczyć jego próg. A sukces dokonanej ich rękami rewolucji wprowadzi 
ludzkość w jak najbardziej materialne szczęście komunizmu. Doświadczając 
go wszystkimi zmysłami, wybaczymy Marksowi drobne nadużycie wobec 
materializmu. W końcu dialektyka to potężna broń o dużym zasięgu raże-
nia świadomości, jak wykazywał autor Kapitału, tropiąc jej przejawy w ka-
pitalistycznej rzeczywistości. Czemuż by nie wykorzystać jej na odmianę 
w słusznej sprawie, do nadania przeszłości sensu z uwagi na pożądany stan 
przyszłości? Sensu jednoznacznego, absolutnego, który zintegruje wszystkie 
odłamy socjalistów wokół wspólnej idei. Dlatego Manifest Komunistyczny 
prezentował komunistów nie jako odrębną „partię”, ale najbardziej świado-
my element każdej możliwej partii robotniczej, działający na rzecz jednoś-

154 Por. K. Popper, Nędza historycyzmu, tłum. S. Amsterdamski, Warszawa 1999.
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ci całego ruchu robotniczego155. Budować jedność trzeba za wszelką cenę, 
a Marks wiedział doskonale, jak ważna jest dla jej zachowania wielka idea. 
W tym kontekście należy odczytywać na przykład takie słowa:

Mamy głębokie przekonanie, że nie próby praktyczne, lecz teoretyczne rozwi-
nięcie komunistycznych idei stanowi właściwe niebezpieczeństwo, gdyż na próby 
praktyczne, nawet na próby o charakterze masowym, kiedy stają się niebezpiecz-
ne, można odpowiedzieć armatami. Jednakże idee, które opanowały nasz umysł 
i zdobyły nasze uczucie, z którymi związało się nasze sumienie za sprawą rozu-
mu – to są więzi których nie można rozerwać, nie rozrywając swego serca, to są 
demony, które człowiek może zwyciężyć tylko w ten sposób, że się im poddaje156.

Kapitalizm upadnie, ale jego upadek powinien być dokonaniem proleta-
riatu, o którego świadomość należy zawalczyć metodami świadomości właś-
ciwymi – a dialektyka jest tu jedną z metod najbardziej skutecznych.

Twierdzę, że na takim tle praktycznego i ideologicznego zastosowania, 
a nie teoretycznego opisu, wypada umieścić Marksowską prezentację formacji 
społeczno-ekonomicznych, czyli całości historycznych, powstałych w dzie-
jach w wyniku funkcjonowania dwóch omówionych praw rozwoju157. Liczy 
się tu nie konkretna postać danej formacji, ale powtarzalność historycznych 
mechanizmów, dzięki którym przeszłość, jak wieża jengi, ulega wprawdzie 
materialnemu, „treściowemu” przetworzeniu, ale uznać je należy wyłącznie 
za wtórne potwierdzenie koniecznego charakteru odkrytych praw. Opis fak-
tów historycznych staje się ich interpretacją, a nawet reinterpretacją158, jeśli 
wziąć pod uwagę dialektyczne napięcie między materią i uzbrojoną w teorię 
myślą. Dlatego patrząc na przeszłość Europy przez okulary Marksa, musimy 
zobaczyć ją taką, jaką widzi ją sam Marks.

Najważniejszym środkiem produkcji, znanym ludzkości od zawsze, była 
ziemia. Z chwilą gdy nastąpiło więc uaktywnienie własności prywatnej, pier-
wotna wspólnota automatycznie (pierwsze prawo) rozpadła się na dwie wiel-
kie klasy: panów (właścicieli) i niewolników (klasę pracującą). Powstało także 
(na mocy drugiego prawa) całkiem określone, wielkie i despotyczne państwo. 
Procesy te powodowały zaostrzenie walki klasowej. Pan, chcąc zwiększyć 

155 K. Marks, F. Engels, Manifest Komunistyczny, Warszawa 1976, s. 91.
156 K. Marks, Komunizm a augsburska „Allgemeine Zeitung”, MED, t. 1, s. 130.
157 W Przyczynku do krytyki ekonomii politycznej Marks wymienia formację azjatycką, an-

tyczną, feudalną i kapitalistyczną (burżuazyjną). W dalszej analizie formację azjatycką (na któ-
rej wprowadzenie nalegał zresztą przede wszystkim Engels, by zwiększyć uniwersalność zasto-
sowań teorii Marksa) pomijam. Jako odrębną formację wymienia się także czasem wspólnotę 
plemienną, ale znów niekoniecznie z inicjatywy samego autora. Marksa interesuje (i stanowi 
to mały argument na rzecz formułowanych przeze mnie tez) wyłącznie historia Europy, bo to 
tutaj dokonać się ma rewolucja i zaistnieć komunizm. Cele praktyczne wywodu przeważają 
nad teoretycznymi, a wykład staje się ważniejszy od badania.

158 I nabiera tym samym „spekulatywnego” charakteru, z którego marksista zdaje sobie 
sprawę; por. J.J. Wiatr, Prawa rozwoju społecznego, Warszawa 1969, s. 5.
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zysk, uciskał niewolników coraz bardziej, a niewolnicy coraz gorzej zno-
sili wyzysk, uświadamiając sobie159 niesprawiedliwość własnego położenia. 
Równocześnie nadal rozwijały się siły wytwórcze: uczono się technik uprawy, 
konstruowano coraz lepsze narzędzia pracy. Panowie, przekazując narzędzia 
niewolnikom, liczyli na wydajniejszą pracę i ponownie wyższy zysk – ale nie-
wolnicy narzędzia niszczyli, bo zamiast ułatwiać im pracę, zmuszały do in-
tensyfi kacji wysiłku. I tak formacja antyczna, oparta na niewolnictwie, uległa 
załamaniu. 

Nowy stan sił wytwórczych zrodził dwie inne klasy: tym razem arysto-
krację i chłopów (pierwsze prawo), a potem państwa feudalne i absolutyzm 
(drugie prawo). Chłop narzędzi nie niszczył, ponieważ w formacji feudalnej 
zmieniła się organizacja pracy i tylko dzięki narzędziom był zdolny sprostać 
nowej metodzie wyzysku: pańszczyźnie, a później różnorodnym daninom 
i podatkom. Ale i tu napięcie rosło, zwłaszcza od kiedy siły wytwórcze zrodzi-
ły pierwsze maszyny, a z nimi manufaktury, następnie zaś przemysł i handel. 
Chłopi uciekali do miast, z nadzieją na lepsze życie, a wśród rosnącej w siłę 
ekonomiczną nowej klasy „mieszczaństwa” rosła frustracja spowodowana 
brakiem praw. Arystokracja biedniała, wymuszając na państwie nowe dzia-
łania blokujące rozwój rodzących się nowych sił wytwórczych, a przez to ze 
swej strony także zaostrzała sprzeczności i walkę klasową. Feudalizm musiał 
się załamać, więc się załamał. Zastąpił go kapitalizm, a na arenę dziejową 
wkroczyły nowe klasy: robotnicy i burżuazja. Ta ostatnia uzyskała wpływ na 
państwo i tym samym przejęła kontrolę nad całą funkcjonującą nadbudową. 
W porównaniu z feudalizmem kapitalizm uznać należy za czynnik dziejowe-
go postępu, ale i on jest skazany na wewnętrzne pęknięcia i musi runąć pod 
ciężarem własnych sprzeczności, odsłaniając zakryte dotąd przed oczami 
ludzkości piętro komunizmu. Nowe i najlepsze dla ludzkości lokum.

Powyższy opis procesu dziejowego jest pod względem formalnym analo-
giczny do Heglowskiej dialektyki, jeśli pod tym terminem umieścić wyłącznie 
metodę dialektyczną. Teza, a więc czynnik decydujący o „pozytywnej” (treś-
ciowej) charakterystyce danej epoki, jest na każdym etapie uosabiana przez 
klasę posiadaczy i służącą im rzeczywistość społeczno-polityczną. Anty-
teza natomiast – przez klasę uciskaną, niosącą w sobie zalążek przyszłej 
syntezy. Początkowo jest ona antytezą nieświadomą, jednakże doświadcza-
ny ucisk pozwala z czasem klasie pracującej wytworzyć świadomość ucisku 
i rozpoznać swą obiektywną pozycję klasową. To także nic więcej jak zastoso-
wanie w odniesieniu do pojęcia „klasy” Heglowskiej kategorii bytu „w sobie”, 
który dzięki samopoznaniu przekształca się w byt „dla siebie”. Realną zmianę 

159 Uświadamianie takie trochę trwało – dowodem, że następowało, było dla Marksa po-
wstanie Spartakusa, które rozsławił nie tylko wśród późniejszych marksistowskich history-
ków. Winni mu wdzięczność także wielbiciele talentu aktorskiego Kirka Douglasa (Spartakus, 
1960).
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przynosi jednak dopiero wykuta w walce tezy i antytezy materialna synteza, 
dająca początek nowej epoce. Umożliwia ona bazie zrzucenie niewygodne-
go gorsetu nadbudowy, przez co świat choć przez chwilę nabiera oddechu 
i tchnie optymizmem. Niestety, z czasem w ramach każdej syntezy ujawniają 
się nowe sprzeczności, a to, co świadczyło o postępie, jako nowa teza próbuje 
narzucić światu własny, tamujący historyczny ruch kostium. Uprzedmioto-
wienie i alienacja znów stają się udziałem ludzkości.

Zarażony syndromem epoki przedostatniej Marks jest przekonany, że ko-
stium kapitalizmu właśnie zaczął trzeszczeć w szwach i na dłuższą metę nie 
pomieści wszystkiego, co zdołał wytworzyć.

Burżuazyjne stosunki produkcji i wymiany, burżuazyjne stosunki własności, 
nowoczesne społeczeństwo burżuazyjne, które wyczarowało tak potężne środki 
produkcji i wymiany, podobne jest do czarnoksiężnika, który nie może już opano-
wać wywołanych przez się potęg podziemnych. […] Siły wytwórcze […] wtrącają 
całe społeczeństwo burżuazyjne w stan nieładu, zagrażają istnieniu burżuazyjnej 
własności. […] W jaki sposób przezwycięża burżuazja kryzysy? Z jednej strony 
przez przymusowe niszczenie pewnego zasobu sił wytwórczych; z drugiej – przez 
podbój nowych rynków i gruntowniejszą eksploatację dawnych. W jaki więc spo-
sób? W ten sposób, że przygotowuje kryzysy bardziej rozległe, wszechogarniające 
i bardziej potężne, a zmniejsza środki zapobiegania kryzysom. Oręż, za pomocą 
którego burżuazja powaliła feudalizm, zwraca się teraz przeciw samej burżuazji160.

Jak tu nie poczuć, czytając Manifest Komunistyczny, kotłujących się pod 
powierzchnią kapitalistycznego porządku sił wytwórczych, którymi burżu-
azja zarządzać nie potrafi  i które czekają, by ktoś przejął wreszcie dziejowe 
cugle? To szansa dla robotników, wczorajszej antytezy kapitalizmu, którzy nic 
nie posiadają (więc niewiele mogą stracić), ale mają za to rozwiniętą przez 
Marksa komunistyczną świadomość. Kapitalizm musi się załamać, ale sko-
ro tyle wiemy o procesie dziejowym, to być może da się mu troszkę w tym 
pomóc. Popracować – zadziałać świadomie i celowo, by spodziewana kraina 
szczęśliwości powszechnej mogła nadejść szybciej. By, jak dopowie Marks, 
skrócić i złagodzić „męki porodowe”161 ostatniej formacji162. 

160 K. Marks, F. Engels, Manifest Komunistyczny…, s. 78–80.
161 Przedmowa do pierwszego wydania Kapitału z 1867 r.
162 Nie mogę się powstrzymać przed zacytowaniem w tym miejscu, bardzo a pro-

pos, słów Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego z Ballady o trzęsących się portkach (1953): 
„Kiedy wieje wiatr historii, ludziom jak pięknym ptakom rosną skrzydła, natomiast trzę-
są się portki pętakom”, galczynski.kulturalna.com/a-6621.html [dostęp: 3.03.2016]. Marks 
nie potrafi łby wyrazić tego lepiej, nawet jeśli uznać, jak chce na przykład Marshall Ber-
man, że sam był poetą o romantycznej duszy, por. tenże, Przygody z marksizmem, tłum. 
S. Szymański, Warszawa 2012. Nie zawsze się pamięta, że w młodości Marks miał niejakie 
ambicje literackie (napisał m.in. tomik wierszy i powieść), szybko jednak uznał swą porażkę na 
tym polu. Rozczarowanie odczuł boleśnie, a do ojca pisał: „Kurtyna opadła, moje święte świę-
tych zostało zniszczone, i trzeba było znaleźć nowych bogów”. Karolowi udało się to wyjątkowo



204 Prawda i sens. Dialektyka – marksizm – komunizm

Ostatnią formacją w dziejach będzie komunizm. I jednocześnie, właśnie 
z racji swej „ostatniości”, komunizm formacją społeczno-ekonomiczną nie 
będzie. By zrozumieć te dwa zdania, trzeba znów odwołać się do dialektyki, 
ale też dialektykę tę przeciąć, zanim jenga sięgnie za wysoko i runie pod cię-
żarem wybiegających za daleko wnioskowań. Marks dokonuje tego w sposób, 
który dowodzi, jak wiele nauczył się w kwestii stosowania metody dialektycz-
nej tyleż od Hegla, co od Kanta. 

Po zniesieniu kapitalizmu w świecie zaistnieje komunizm. Siły wytwór-
cze wreszcie będą postrzegane jako środek realizacji człowieczeństwa, a więc 
jako siły „twórcze”, pozostające pod kontrolą człowieka i przez produkty pra-
cy objawiające jego wolność. Nie oznacza to jednak, że komunizmowi uda 
się unieważnić prawa rozwoju dziejowego, które mają przecież charakter 
obiektywny. Skąd w takim razie bierze się pewność, że w łonie komunizmu 
do żadnego rozdzielenia już nie dojdzie i nie dojdzie do dalszego rozwoju 
historycznego, zwłaszcza że, jak przyjmuje Marks, możliwości produkcyjne 
ludzkości rozwijać się mają nadal? Skąd pewność, że w komunizmie historia 
się zatrzyma, ale nie zatrzyma się materialny postęp?

Rozwiązanie Hegla, dzięki któremu uzasadnił on nadejście epoki ostat-
niej, jest znane. Autor Fenomenologii skorzystał z niematerialności rozumu, 
by za jego pomocą wspiąć się na szczyt metafi zycznej „wieży Oakeshotta” 
i skonsultować własną wiedzę historyczną z czystym bytem. A że spotkał du-
cha właściwie natychmiast po opuszczeniu świata zmysłowego, miał prawo 
wyciągnąć wniosek, że koniec czasów jest bliski. Marks jednak bierze sobie 
do serca ostrzeżenia Kanta przed marzycielstwem rozumu i jako pozytywi-
sta przekraczać progu metafi zyki (tożsamego dla historyka z progiem przy-
szłości) nie zamierza. Mimo to udaje mu się bez trudu wybrnąć z dylematu. 
Sprawa dla Marksa jest prosta: nie musimy kwestionować praw rządzących 
historią (istotnie, byłoby to nie do zrobienia), ale z łatwością możemy znieść 
przyczynę, która proces dziejowy uruchomiła. Jest nią prywatna własność 
środków produkcji. Od tego wszystko się zaczęło – podział klasowy, walka 
klas, powstanie nadbudowy i przemocy państwowej163. Likwidacja własności 
prywatnej musi więc w sposób konieczny sprawić, że te same prawa, które

szybko – zgodnie z zaleceniem lekarza wyjechał na wieś, gdzie „uległ syrenim śpiewom Hegla”; 
F. Wheen, Kapitał, tłum. P. Laskowski, Warszawa 2007, s. 14.

163 Marks może odetchnąć, bo jego koncepcja zaczyna spinać się w jedną całość. Nie 
każdy dostrzeże występujący tu i dosyć specyfi czny paradoks. Hegel, głośno stwierdzający 
pierwszeństwo rozumu wobec bytu jako takiego, będzie musiał zdać się na byt (ducha), by 
to pierwszeństwo „udowodnić” – przedstawić jako prawdę. Marks dokładnie odwrotnie – 
wychodząc od prymatu materii i chcąc „udowodnić” konieczność komunizmu, będzie zmu-
szony postawić na spójność myślenia o komunizmie, a nie materialne fakty. Obydwa sposoby 
dowodzenia są więc niezgodne z założeniami koncepcji i zadowolić mogą jedynie dialektyka. 
Pół biedy, jeśli będzie to dialektyk szukający w teorii podstawy sensu. Gorzej, jeśli potraktuje 
pozorne dowody jako niedialektyczną „prawdę”.
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wcześniej pogłębiały rozdwojenie pracy i własności, teraz umocnią ko-
munizm na wieki. Bez własności prywatnej nie ma klas – bez klas nie ma 
konfl iktu klasowego i walki – bez walki nie ma konieczności powoływania 
do istnienia zgubnej nadbudowy: religii, państwa, prawa. Wychodzi na to, 
że w komunizmie „niczego nie będzie”… niczego zdolnego rozluźnić orga-
niczny i materialistyczny związek między przyrodą a pracującą ludzkością. 
Wprawdzie jakiś malkontent mógłby wspomnieć, że kiedyś na początku 
dziejów mieliśmy już do czynienia z podobną jednością i nie powstrzyma-
ła ona późniejszej degeneracji stosunków międzyludzkich. Marks jednak nie 
zaprząta sobie głowy podobnie bezsensowną uwagą164 – raz zaznawszy błogo-
sławieństwa komunizmu, nie będziemy przecież na tyle głupi, by rezygnować 
z jego dobrodziejstw. 

Dialektyka połączona z koherencją nie zniszczyła tożsamości „naukowe-
go socjalizmu”. Marks nadal nie mówi o komunizmie niczego „pozytywnego”, 
a więc przynajmniej formalnie nie nadużywa pojęcia prawdy. Zamiast uczyć 
proletariat, „co” zrobić, pokazuje tylko, „jak” myśleć, by podjąć dzieło rewo-
lucyjnej praktyki.

Plan działania to nie wszystko:

Do zniesienia idei własności prywatnej wystarcza w zupełności idea komuni-
zmu. Do zniesienia rzeczywistej własności prywatnej konieczne jest rzeczywiste 
działanie komunistyczne. Historia przyniesie je, i ruch ten, który w teorii zna-
my już jako ruch, który sam się znosi, w rzeczywistości przejdzie nader brutalny 
i długotrwały proces. Musimy jednak uznać za rzeczywisty postęp już to, że z góry 
mamy świadomość zarówno ograniczoności, jak i celu tego ruchu historycznego, 
że wyprzedziliśmy ten ruch w świadomości165.

Marksowi w zasadzie „wyprzedzanie w świadomości” wystarczało – był 
przede wszystkim myślicielem i nauczycielem. Głosił ideę rewolucji proleta-
riackiej, ale można się zastanawiać, czy chodziło mu bardziej o konieczność 
teoretyczną uznania „praktyki rewolucyjnej”, czy też konkretne działania po-
lityczne. Zdecydowanie bardziej jednoznacznie wypowiadał się w tej materii 
Engels:

Rewolucja proletariacka, rozwiązanie sprzeczności: proletariat zagarnia wła-
dzę polityczną i mocą tej władzy zamienia społeczne środki produkcji, wymy-
kające się z rąk kapitalistom, we własność społeczną. Tym aktem wyzwala siły 
wytwórcze od tego wszystkiego, co było im w charakterze kapitału właściwe, po-
zwala ich charakterowi społecznemu ujawnić się z całą swobodą. Odtąd staje się 
możliwa produkcja społeczna według z góry ustanowionego planu. Rozwój pro-
dukcji czyni dalsze istnienie różnych klas społecznych anachronizmem. W miarę 

164 Zresztą może on sensownie odpowiedzieć, że to zupełnie inna sytuacja – wówczas nie 
mieliśmy pełnej świadomości naszego człowieczeństwa (tzn. nie było Marksa…), siły wytwór-
cze nie były wystarczająco rozwinięte itd.

165 K. Marks, Rękopisy ekonomiczno-fi lozofi czne…, s. 598.
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znikania anarchii produkcji społecznej obumiera również autorytet polityczny 
państwa. Ludzie stając się wreszcie panami swych własnych form uspołecznienia 
stają się zarazem panami przyrody, panami samych siebie – stają się wolni166.

Nie przesądzając, na ile Marks sam byłby dobrym materiałem na rewolu-
cjonistę, nie da się zaprzeczyć, że słuchając jego nauki, można popaść w re-
wolucyjny zapał. Każdy, kto weźmie sobie je do serca (a właściwie do głowy), 
nagle zaczyna wokół dostrzegać rzeczy, które wcześniej umykały jego uwa-
dze. Spójny opis przeszłych zmagań tez i antytez, tworzących i niszczących 
kolejne formacje społeczno-ekonomiczne, sprawia, że kapitalistyczna rze-
czywistość wokół nagle zaczyna wyglądać zupełnie inaczej, zwłaszcza jeśli 
przez okulary Marksa spogląda na świat jednostka mająca szczęście w nie-
szczęściu (dialektyka) być robotnikiem. Już korespondencyjny opis kapitali-
zmu, eksponujący realne konfl ikty i przeciwieństwa, nędzę i nieuzasadnione 
bogactwo, wysiłek i ucisk, nie nastrajał optymistycznie. Jednak dopiero 
połączenie dialektyki i koherencji powoduje, że opis ten zaczyna dotykać 
każdego osobiście. Bo też każdy może sam użyć tego narzędzia do wyjaśnienia 
konkretnych, codziennych zdarzeń. Dzięki dialektyce historycznej nabierają 
one szczególnego sensu. Warto, choćby w celu kształcenia indywidualnej 
zdolności myślenia, przeprowadzić tu małą próbę.

Spójrzmy na robotnika, który poważnie chory trafi a do lekarza. Jeśli le-
karz okaże się tyleż sympatyczny, co kompetentny, po powrocie do zdrowia, 
w czasie wizyty kontrolnej, najprawdopodobniej podziękuje on lekarzowi 
wylewnie i będzie polecać go znajomym. Jego reakcja ulegnie pewnej mody-
fi kacji, jeśli robotnik postrzega kapitalizm tak, jak opisuje tę formację „ko-
respondencyjny” (naukowy) Marks. Wie wówczas, że służba zdrowia jako 
element nadbudowy nie rozumie problemów robotniczych i woli trzymać 
stronę burżuazji. Ale tym bardziej wyjątkowy wyda mu się lekarz okazujący 
sympatię robotnikom. Pomyśli więc sobie może: „gdyby tak wszyscy lekarze 
byli tacy, jak on, to świat wyglądałby o wiele lepiej!”. W oczach Marksa to 
wprawdzie naiwny idealizm, jednak wielu socjalistów będzie rozumowało tak 
właśnie. I w tym kierunku rozwinie się później zakorzeniony w marksizmie 
nurt reformistyczny, który drogi do socjalistycznych przemian będzie szukał 
za pomocą edukacji i odpowiedniego systemu instytucji w ramach państwa, 
odrzuci natomiast ideę rewolucji. Postawa robotnika wobec lekarza zmienia 
radykalnie dopiero dzięki poznaniu odkrytych przez Marksa praw rozwoju. 
Stosując je do nadania znaczenia swej aktualnej relacji z lekarzem, robotnik 
nie tylko nie podziękuje za kurację, ale splunie za progiem i będzie zmuszony 
go serdecznie znienawidzić. I to zwłaszcza wtedy, gdy uda się lekarzowi go 
wyleczyć! 

166 F. Engels, Rozwój socjalizmu od utopii do nauki, MED, t. 19, s. 247–248.
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Taka reakcja jest tylko na pozór niezgodna ze zdrowym rozsądkiem. 
Osobie uświadomionej dialektycznie przez Marksa wydaje się ona naturalna 
i oczywista. Pozorny charakter ma tu narzucający się nieuświadomionemu 
obserwatorowi „fakt”, że lekarz przywracający robotnika do zdrowia udzielił 
mu pomocy i w związku z tym wypełnił swe społeczne obowiązki, a jego 
działanie zasługuje na pochwałę. To pierwsze, odruchowe przekonanie jest 
wytworem fałszywej świadomości, rozpatrującej korespondencyjnie pobra-
ne ze świata i niezależne od siebie fragmenty całej sytuacji. Dopiero dialek-
tyk potrafi  umieścić je na właściwych miejscach i wytłumaczyć w kontekście 
ogólnej wiedzy o procesie dziejowym i jego konsekwencjach. Prawda jest 
taka, że zdrowy robotnik musi wrócić do fabryki, a wracając do niej, służy 
siłą roboczą jej właścicielowi. Co gorsza, zwiększa w ten sposób konkurencję 
między robotnikami, umożliwiając obniżanie im pensji zgodnie z prawem 
popytu i podaży. Co to oznacza? Ni mniej, ni więcej, tylko to, że tak „napraw-
dę” lekarz spowodował swym działaniem umocnienie kapitalizmu i tym sa-
mym zasłużył na miano klasowego wroga. Oczywiście lekarz będzie zaprze-
czał. Pokaże karty pacjentów, których leczył za darmo, dla których zostawał 
po godzinach, a nawet wspomni o swej aktywnej działalności na rzecz po-
prawy warunków higieny w fabrykach (co uderzyłoby burżuazję po kiesze-
ni). Niczego to w stosunku robotnika do lekarza nie zmienia. Robotnik wie. 
A lekarz co najwyżej się łudzi. Dla dialektyka, który zna rozwiązanie „zagadki 
historii”, indywidualne działania tracą zupełnie swe indywidualne znaczenie 
i muszą być dopiero zinterpretowane, by ujawnić swój „obiektywny” (zgodny 
z dialektycznymi ustaleniami) charakter. Dopiero wówczas może dialektyk 
na takie działanie właściwie zareagować. Lekarz w kapitalizmie jest w najlep-
szym wypadku lekarzem głupim – nierozumiejącym własnej zależności od 
burżuazji; a w najgorszym – aktywnym wrogiem proletariatu. I będzie tak do 
czasu upadku całej tej formacji.

Przekaz Marksa to polityczny majstersztyk. Wystarczy zaakceptować 
w istocie proste założenia i wysnute na ich podstawie zależności, a cała rze-
czywistość wygląda zdecydowanie mniej niewinnie. Wszystko potwierdza 
racje Marksa. Nieważne, co się dzieje, nieważne, jak zachowują się jednostki, 
my i tak wiemy swoje. Nie damy się oszukać. Wokół może być zielono, ale 
my – i tylko my – wiemy, że to w istocie walka między żółtym i niebieskim. 
W tej walce uczestniczy każdy i łatwo stwierdzić, po której stoi stronie. Nie 
ma odwrotu. W kapitalistycznym świecie polegać mogę wyłącznie na innych 
uświadomionych robotnikach. I oczywiście na marksizmie. Poza tym na każ-
dym kroku spotykam się z jawnym kłamstwem, przemocą wdzierającym się 
do mojego życia, lub też kłamstwem ukrytym, wynikającym z fałszywej świa-
domości. Nie wiadomo w istocie, które z tych kłamstw jest gorsze. Pierwsze 
wynika bowiem z obiektywnych i tym samym etycznie neutralnych przyczyn 



208 Prawda i sens. Dialektyka – marksizm – komunizm

historycznych167, podczas gdy kwestia świadomości to już sprawa wybitnie 
ludzka. Umysłowa jenga nie dopuszcza żadnych alternatywnych światopo-
glądów. Nic dziwnego. Skoro potrafi  zmieścić w sobie cały materialny świat 
(wszystkie fakty) dzięki ich (re)interpretacji, to wszystko, co się w niej nie 
mieści, musi być uznane za fałszywe, wrogie i głupie po prostu. Wiedza klucz 
staje się wiedzą wytrychem i potrafi  w każdych warunkach utorować drogę 
dialektykowi.

Pytanie, czemu służyć ma ta część teorii Marksa. Pozornie odpowiedź wy-
daje się prosta: rewolucji. Jednak wcale nie jest oczywiste, czy autor Kapitału 
ma na myśli przewrót dokonywany w świadomości, czy też w rzeczywistości. 
Obydwie te sprawy niekoniecznie muszą iść w parze. Rewolucja dokonywana 
w świadomości nie musi rezygnować z dialektyki i może jej użyć w służbie 
sensu (tak jak jest on przeze mnie rozumiany). Wolno mi wierzyć, że włas-
ność prywatna jest złem, a w związku z tym pozbyć się własnego majątku; 
wolno mi głosić, że zysk nie jest najważniejszym celem produkcji, i organi-
zować wspólnoty oparte choćby na ideach sharing economy. Moje działania 
potwierdzają wówczas moje dialektyczne racje i mogą skłaniać innych do 
przyjmowania komunistycznych idei, ale niekoniecznie naśladowania mo-
ich działań. Marksiści (akceptujący teorie ekonomiczne Marksa) dysponują 
wystarczającą wiedzą, by samodzielnie stosować, wtórne wobec niej, dialek-
tyczne narzędzia myślenia. Wręcz powinni sami interpretować i reinterpre-
tować konkretne fakty i opracowywać własne programy polityczne, ponieważ 
w innym wypadku nigdy nie odczują sensowności komunistycznej idei, a ich 
działanie będzie niesamodzielne i mechaniczne168. Marks sugeruje niedwu-
znacznie, że dialektyki używa raczej w ramach wykładu, i sam traktuje swoje 
rozważania dotyczące procesu historycznego wyłącznie jako „nić przewod-
nią” własnych badań169. Dokładnie to samo powtórzy Engels, wyjaśniając 
norweskiemu adeptowi marksizmu:

167 Dlatego Marks doceni wielokrotnie, że kapitaliści stosują „jawną, świadomą podłość” 
(patrz np.: Rękopisy…, s. 567).

168 I tak się właśnie działo w historii marksizmu, przez co okazał się to nurt wyjątkowo 
płodny i różnorodny. Mnożące się rozbieżności na gruncie sensu traktować należy jako twór-
cze. Jednak ci, którzy chcieli ocalić „prawdę marksizmu”, podchodzili do tak powstającego 
intelektualnego przedsiębiorstwa „Marks – towarzystwo akcyjne” nadzwyczaj krytycznie; por. 
A. Ochocki, Dialektyka i historia. Człowiek i praca w twórczości Karola Marksa, Warszawa 
1980, s. 6.

169 W Przedmowie do Przyczynku do krytyki ekonomii politycznej: „Wynik ogólny, do któ-
rego doszedłem i który, z chwilą gdy go zdobyłem, posłużył mi za nić przewodnią dla dal-
szych moich badań, da się krótko sformułować w ten oto sposób”. Przyczynek do krytyki eko-
nomii politycznej. Przedmowa [w:] tenże, Dzieła wybrane, t. I, Warszawa 1949 (dalej MEDW) 
[maopd.files.wordpress.com/2012/02/przyczynek-do-krytyki-ekonomii-politycznej-1859.
pdf; dostęp: 10.02.2016]. Dalej następuje skrótowy opis działania mechanizmów historii.
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Co się tyczy Pańskiej próby materialistycznego potraktowania sprawy, muszę 
przede wszystkim nadmienić, że metoda materialistyczna przekształca się w swe 
przeciwieństwo, jeżeli stosuje się ją nie jako nić przewodnią studiów historycz-
nych, lecz jako gotowy szablon, do którego przykrawa się fakty historyczne170.

Skonstruowanej przez Marksa jengi nie należy ze świadomości przenosić 
do rzeczywistości, ponieważ grozi to zamrożeniem jej w postaci narzuconego 
światu „szablonu”. Wiedza tak uzyskana nie odpowiada materialistycznym 
standardom171, bo „przykrawa fakty” do myślnego schematu, a więc staje się 
po prostu – tak znienawidzonym przez obydwu twórców marksizmu – dog-
matem.

Zwalnianie na tej podstawie Marksa z odpowiedzialności za nadużycie 
polegające na uznaniu za „prawdziwe” tez, które z racji prowadzącej do ich 
postawienia metody zasługują wyłącznie na miano „sensownych”, byłoby 
jednak przedwczesne. Nawet jeśli Marks formalnie wzbraniał się przed rów-
norzędnym traktowaniem teorii ekonomiczno-socjologicznych i narracji hi-
storycznej sformułowanej na bazie praw rozwoju dziejowego, to musiał zda-
wać sobie sprawę, że rzeczywista praktyka rewolucyjna takiego skrótu będzie 
musiała dokonać. Podważenie tego wniosku byłoby brakiem szacunku wobec 
Marksowskiego myślenia, które imponuje rozległością refl eksji poświęconej 
samemu myśleniu i zagadnieniu świadomości oraz jej wpływu na działanie. 
Czym innym jest przeczuwana rewolucja, ale czym innym konkretny zryw 
rewolucyjny. Ten potrzebuje jedności i umasowienia działania, nie zaś dia-
lektycznych sporów o sensowność tej lub innej interpretacji sytuacji, które 

170 F. Engels, Panu Paulowi Ernstowi w odpowiedzi, MED, t. 22, s. 93.
171 Metodologiczna świadomość Marksa i Engelsa jest imponująca. Ale równie imponu-

jąca jest ich szczerość w przyznawaniu, że wielkie dzieło wymaga niejednokrotnie przekro-
czenia granic naukowej rzetelności. Pisząc wstęp do drugiego wydania Marksowskich Walk 
klasowych we Francji, Engels oględnie przyznaje, że Marks, wypowiadając się o wydarzeniach, 
które obserwował na bieżąco, popełnił przy ich ocenie pewne błędy. I tłumaczy przyjaciela 
w charakterystyczny sposób: „przy rozpatrywaniu dziejów bieżących aż nazbyt często zmu-
szeni jesteśmy uważać ten decydujący czynnik za wielkość stałą, traktować sytuację gospodar-
czą, którą zastaliśmy na początku badanego okresu, jako daną i niezmienną dla całego tego 
okresu […]. Wobec tego metoda materialistyczna musi tutaj nazbyt często ograniczać się do 
sprowadzania konfl iktów politycznych do starć interesów istniejących klas społecznych […]. 
Rozumie się, że takie nieuniknione pomijanie zachodzących jednocześnie zmian w sytuacji 
gospodarczej, tej rzeczywistej bazie wszystkich badanych zdarzeń, musi być źródłem błędów. 
Ale warunki, w jakich wypada nam przedstawiać dzieje bieżące w ich syntezie, wszystkie one 
nieuchronnie zawierają w sobie źródła błędów; to jednak nie wstrzymuje nikogo od pisania hi-
storii dnia bieżącego”. Ale przyjmując to wyjaśnienie za dobrą monetę trzeba uznać, że wbrew 
wszelkim deklaracjom Marks nie jest materialistycznym historykiem (naukowcem), lecz poli-
tykiem, i to politykiem, którego materializm staje się wymówką, tłumaczącą ewentualne błędy 
i pomyłki w ocenie sytuacji. Jedyne co „musi” naukowiec, który nie dysponuje odpowiednim 
materiałem badawczym, to zamilknąć – tylko polityk „musi” się w tych samych warunkach 
mylić. Por. F. Engels, Wprowadzenie [do pracy Karola Marksa „Walki klasowe we Francji 1848–
1950”], MED, t. 22, s. 610.
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to interpretacje podpowiadać mogą różne drogi realizacji komunistycznych 
celów. Działanie rewolucyjne jest działaniem „albo – albo” i podtrzymując 
wiarę w sukces komunizmu, musi pojmować walkę, konfl ikt, wrogość kla-
sową jako coś namacalnego i konkretnego. Musi zaoferować działającym 
jedną interpretację rzeczywistości wystarczająco mocną w wymowie, by mo-
tywować do radykalizmu, jakim zawsze jest rewolucja. A skoro ta „prawda” 
jest zrodzona dzięki „przemyśleniu” rzeczywistości, a nie „poznaniu” jej, po-
trzebuje z konieczności jednego „wielkiego interpretatora”, dokonującego jej 
wykładni w zależności od zmieniających się warunków. Dostęp do prawdy 
jest tu bowiem możliwy tylko przez świadomość – fakty służą wyłącznie jej 
ilustracji, nie demonstracji.

Prezentacja dialektycznego „sensu historii” jako „prawdy historii” ma 
wiele zalet172. Prawda tego rodzaju nie tylko stwarza „wrażenie apriorycz-
ności”. Ona JEST aprioryczna wobec możliwych skutków samego działania. 
Dlatego działanie w niej umocowane okrzyknięte może zostać jako sukces, 
zanim rozpoznane zostaną intersubiektywnie doświadczane jego następstwa. 
Jeśli nawet okażą się one nie najlepsze, a reakcja świata zmusi działających do 
uznania własnej pomyłki w zakresie konkretnych czynów, i tak będą mogły 
one zostać poddane reinterpretacji i włączone w konieczny „ruch” historii. 
Działanie, które nie zrealizowało otwarcie zadeklarowanego celu, ale było do-
konane we właściwym stanie świadomości pożądającej komunizmu, jest po 
części usprawiedliwione. Za porażkę zawsze odpowiedzialna jest do pewnego 
stopnia materialna rzeczywistość; tym bardziej, jeśli jej opór wspiera świado-
mość „fałszywa”, wzmacniana przez wrogów prawdy.

Marks nie waha się przyznać, że walka między ideami (kapitalizmu 
i komunizmu) jest walką między ludźmi: „Faktycznie zaś po jednej stronie 
znajdują się rzeczywiści właściciele prywatni, po drugiej zaś – pozbawieni 
własności komunistyczni proletariusze”173. I tak ogólnie brzmiący postulat lik-
widacji prywatnej własności staje się tożsamy z bardzo konkretną propozycją 

172 Doskonale rozpoznał tę „dodaną wartość” materializmu historycznego (w istocie dwu-
znaczną, bo uzyskaną niezupełnie materialistycznymi środkami) György Lukács, już w nowej 
powojennej rzeczywistości przemawiając na otwarciu budapesztańskiego Instytutu Badań nad 
Materializmem Historycznym: „Materializm historyczny miał więc dla proletariatu wartość 
daleko wyższą niż jedynie wartość pewnej metody naukowych badań. Był jednym z najważ-
niejszych pośród wszystkich jego środków walki. […] Tym samym zaś najgłówniejsza funkcja 
materializmu historycznego musiała jednak polegać nie na czystym, naukowym poznawaniu, 
lecz na tym, że był on czynem. Materializm historyczny nie był celem sam dla siebie, lecz służył 
temu, by proletariat mógł uzyskać jasną świadomość pewnej sytuacji i by w tej jasno rozpozna-
nej sytuacji mógł działać we właściwy sposób odpowiednio do swego położenia klasowego”. 
Można wnioskować, że koniec walki i nadejście komunizmu przywróci materializmowi pier-
wotną, czysto użytkową wartość. Por. G. Lukács, Zmiana funkcji materializmu historycznego 
[w:] tenże, Historia i świadomość klasowa, tłum. M. Siemek, Warszawa 1988, s. 420–421. 

173 K. Marks, F. Engels, Ideologia niemiecka, t. II…, s. 534.
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„wywłaszczenia wywłaszczycieli”174. Nie ma tu miejsca na teoretyczne dywa-
gacje o konieczności dialektycznego potraktowania „walki” jako sprzeczno-
ści potęgowanej wyłącznie w świadomości przez zakładaną „jedność przeci-
wieństw” ani też zastrzeżenia, iż likwidacja „tezy” kapitalizmu dokonywać się 
musi drogą „negacji negacji”, czyli przez zaprzeczenie zachowujące osiągnię-
ty już poziom rozwoju historycznego, a nie po prostu zniszczenie przeciw-
nika. Kiedy po feudalizmie nadchodził kapitalizm, jego stroną „pozytywną” 
stali się wprawdzie mieszczanie wywodzący się w swej masie z wcześniejszej 
antytezy arystokracji – chłopstwa – ale i arystokracja nie została po prostu 
zmieciona przez nową syntezę. Stała się ona częścią elit władzy i ważnym 
elementem nowej kapitalistycznej nadbudowy. Niesamodzielnym, zależnym 
od burżuazji, ale służącym jej aktywnie na polu polityki i ideologii, a przez to 
niezbędnym do dopełnienia kapitalizmu jako dynamicznej całości. Z formal-
nego (dialektycznego) punktu widzenia w przypadku komunizmu mogłoby, 
a nawet powinno, być tak samo. Więcej nawet, komunizm, jako rzeczywistość 
społeczna nieznająca podziałów, powinien wchłonąć w siebie zarówno robot-
ników, jak i kapitalistów, jako „ludzi samych w sobie i dla siebie”, uwolnionych 
wreszcie z klasowych więzi. W trakcie rewolucji wprawdzie zlikwidowana zo-
stanie pewna część najbardziej zaciekłych wrogów komunizmu, jednak wcale 
nie jest powiedziane, że muszą to być wszyscy kapitaliści. Przeciwnie, jeśli 
przyjąć bez zastrzeżeń narrację historyczną Marksa (jej część dialektyczną), 
a jednocześnie zachować wierność materializmowi historycznemu, to wydaje 
się dziwne, że komuniści adresują swój przekaz wyłącznie do robotników, za-
miast prowadzić uświadamiającą agitację także wśród burżuazji. „Obiektyw-
nie” bowiem wielu burżua działa na rzecz szybszego nadejścia komunizmu 
i na szkodę własnej klasy. Gdyby uświadomić to przynajmniej niektórym 
z nich, a przy okazji wykazać z pozytywistyczną dokładnością nieuchronność 
załamania kapitalizmu, być może co mądrzejsi zdecydowaliby się dołączyć 
do zwycięskiego komunistycznego ruchu, zamiast narażać się na nieprzy-
jemności związane z wyrzuceniem na śmietnik historii175. „Żywa” metoda 
dialektyczna, która nigdy nie jest zamkniętą dialektyczną teorią, może być 
użyta do zrozumienia swej kondycji i usensownienia własnych działań także 
przez bogatego kapitalistę. Nie ma formalnych przeszkód, by pod wpływem 
marksizmu zaczął on wyciągać wnioski (jeśli tylko potrafi  myśleć niezależnie 
od ograniczeń własnej kondycji historycznej – a skoro potrafi  to inteligent 
Marks i syn przedsiębiorcy Engels, to takiej możliwości nie da się wykluczyć).

Czy kapitalista po lekturze dzieł Marksa mógłby – choćby ze strachu 
przed „widmem komunizmu” – zostać ogarnięty komunistycznym zapałem 

174 Por. m.in.: K. Marks, Wojna domowa we Francji, www.marxists.org/polski/marks-en-
gels/1871/wdwf/05.htm [dostęp: 1.05.2015]; także Kapitał, t. I, s. 823.

175 „Śmietnik historii” to wyrażenie przypisywane Lwu Trockiemu.
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i pomóc nadchodzącej rewolucji? Marks dla zachowania czytelności podziału 
przyjaciel–wróg tematu nie zgłębia176, ale jego metoda dialektyczna pozwala 
bez trudu znaleźć miejsce także dla nawróconego burżua. Jednym ze sposo-
bów byłoby przeznaczenie całego majątku na partię komunistyczną, ale to nie 
jedyne i może nawet nie najlepsze wyjście. Równie do pomyślenia jest – po 
uświadomieniu dziejowych procesów – działanie całkowicie przeciwstawne. 
Kapitalista mógłby na przykład otworzyć nową fabrykę w najbardziej ren-
townej aktualnie branży. Im więcej towarów na rynku, tym większa konku-
rencja, która doprowadzić musi do spadku cen i tym samym zdenerwować 
żądnych zysku członków jego własnej klasy. Co więcej, jako właściciel fabryki 
mógłby od swojej skromnej strony zaostrzać walkę klasową, czyli ni mniej, 
ni więcej, wzmagać ucisk własnych pracowników, by odczuli tym wyraźniej 
potrzebę rewolucji. Prawdopodobnie sami robotnicy nie podziękują kapitali-
ście za jego niewielki rewolucyjny wkład, ale jego starania powinien w pełni 
docenić Marks i historia.

Dialektyka sprawia, że zasadniczą rolę w ocenach postępowania ma nie 
samo postępowanie, ale jego interpretacja. Po drodze znika także jednost-
kowa odpowiedzialność za konkretne działanie. Jak widać z hipotetycznego 
– ale zgodnego z metodą dialektyczną – przykładu z uświadomionym ka-
pitalistą, mogę żyć w luksusie i zachować całkowicie czyste marksistowskie 
sumienie. Przeciwnie, mogę całe życie być aktywnym społecznikiem i po-
magać robotnikom, by na koniec zostać okrzykniętym ich wrogiem. Pełne 
zastosowanie możliwości stwarzanych w polityce przez metodę dialektyczną, 
która wprawdzie operuje w królestwie umysłu, ale schodząc na świat, po-
trafi  przedstawić przekonujące, choć sfabrykowane dowody na prawdziwość 
swych wytworów, pokaże dopiero Lenin. Jednak również Marks, tam gdzie 
chodzi o rewolucję, miesza owoce swych badań z rozważaniami wysnutymi na 
podstawie dialektycznego ujmowania procesu dziejowego. Dialektyka w swej 
koherencyjnej postaci pozwala skonstruować możliwe scenariusze rozwoju 
sytuacji i przynajmniej w zarysie opracować zręby pozytywnego rewolucyj-
nego programu zmian. Z oczywistych względów, szczególnie dla materialisty 
tak wrażliwego na kwestie metodologiczne jak Marks, nie może to być je-
den scenariusz. Myśl nie jest w stanie zobowiązać bytu do podążania ścież-
kami wytyczonymi w świadomości. To raczej myśli i plany należy zmienić, 

176 Choć w Manifeście Komunistycznym znajduje się i taki fragment: „Podobnie więc jak 
dawniej część szlachty przeszła na stronę burżuazji, tak obecnie część burżuazji przechodzi 
na stronę proletariatu, mianowicie część burżua-ideologów, którzy wznieśli się do teoretycz-
nego zrozumienia całego ruchu dziejowego” (s. 86). A nieco dalej fragment sugerujący, że 
nie wszystkim robotnikom można ufać: „Lumpenproletariat, ten bierny wytwór gnicia naj-
niższych warstw starego społeczeństwa, bywa tu i ówdzie wciągany do ruchu przez rewolucję 
proletariacką, ale wskutek całej swej sytuacji życiowej jest raczej skłonny do sprzedawania się 
jako narzędzie reakcyjnych knowań” (s. 87).
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jeśli rzeczywisty rozwój wypadków wymknie się spod intelektualnej kontro-
li. Na szczęście dla dialektyka nie oznacza to konieczności wyrzeczenia się 
komunizmu (co „zwykłemu” materialiście nakazywałaby uczynić wierność 
strategii korespondencji). Dzięki metodzie dialektycznej potrafi  on zawsze 
na tyle zmodyfi kować swą koncepcję (zachowując ciągłość i spójność rozu-
mowania), by zmieścić w jej ramach nowy materialny stan bytu177. Podobne 
mniejsze i większe wolty mogą czasem wzbudzać konsternację nawet wśród 
zwolenników, ale niejednokrotnie są niezbędne178. I w kategoriach marksow-
skich powinny być postrzegane jako konieczny historyczny rozwój doktryny, 
a nie zaprzeczenia wcześniejszych poglądów na tę czy inną kwestię179. Meto-
da dialektyczna jest dla materialisty historycznego sposobem na powiązanie 
z sobą kolejnych, narzucających się jego umysłowi pod naciskiem rozwijają-
cego się bytu „historycznych prawd”. Dzięki niej zyskuje, zawsze potrzebną 
i intensyfi kującą wysiłek, pewność słuszności ogólnego celu historycznego.

Ma to swoją wagę szczególnie w czasie rewolucji, która jest z defi nicji 
przerwaniem naturalnego i toczącego się swym materialnym tempem pro-
cesu przemian ekonomiczno-społecznych. Każda rewolucja wzmaga chaos 
i niepewność, ale pierwsza w dziejach świadoma rewolucja socjalna dodat-
kowo tę niepewność potęguje, rozszerzając ją na sferę bytu. Dotąd przełomy 
między formacjami spowodowane były czysto materialistycznym naciskiem 
rosnących sił wytwórczych. Nawet jeśli towarzyszyły im gwałtowne niepoko-
je i wybuchy społeczne, to miały one ograniczony zasięg i były dokonywane 
w imię interesów klasowych, a nie ogólnoludzkich. Pod tym względem re-
wolucja proletariacka różni się istotnie. Będzie to akt wyprzedzający nieco 
stopień rozwoju sił wytwórczych, a więc wprowadzający zmiany od strony 

177 Jerrod Seigel udowadnia w swej książce, że ostatnie lata życia Marks spędził niemal ob-
sesyjnie rewidując swój system, który coraz wyraźniej okazywał się niezdolny do wyjaśnienia 
sukcesu wiktoriańskiego kapitalizmu; tenże, Marx’s Fate: Th e Shape of a Life, Princeton 1978.

178 W innym wypadku dogmatyzm teorii stałby się szybko widoczny. Sam Marks w Kry-
tyce Programu Gotajskiego napisze: „jak bardzo karygodne są próby ponownego narzucenia 
naszej partii, i to w charakterze dogmatów, wyobrażeń, które swego czasu miały sens, ale teraz 
przekształciły się w składankę wyświechtanych frazesów”; tenże, Krytyka Programu Gotajskie-
go…, s. 25.

179 Zwłaszcza część polityczna, jako niesamodzielna, a najbardziej narażona na możliwe 
pomyłki czy nieścisłości myślenia, może z czasem wymagać rewizji, czy też, jak powiedział-
by Hegel, „zniesienia” w ramach nowych ocen i diagnoz. Marks do końca życia nie unikał 
wzbogacania swej oryginalnej teorii, co moim zdaniem zasługuje na docenienie i dowodzi, że 
zmarł z głębokim przekonaniem o politycznej sensowności i spójności całej swej twórczości 
i konieczności zachowania otwartego charakteru marksizmu, zapobiegającego dogmatyzmo-
wi. Oczywiście otwartość ma swe granice i nie dotyczy wiedzy ekonomicznej o kapitalizmie. 
Ta wprawdzie również ma charakter prawdy „historycznej”, ale jej względna uniwersalność 
trwa przynajmniej tak długo, jak sam kapitalizm.

O jednym, charakterystycznym przypadku, kiedy „Marks zmienił zdanie” będzie mowa 
w kolejnym rozdziale – rewizja dotyczyła bowiem stosunku wobec perspektyw komunizmu 
Rosji.
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świadomości (nadbudowy), zanim staną się one konieczne i wymuszone 
przez bazę ekonomiczną. Prawdziwy, zmaterializowany komunizm najdzie 
później, natomiast w trakcie rewolucji dziać się mogą rzeczy sprzeczne z jego 
podstawowymi założeniami. Komunizm w swej szczytowej formie będzie, 
krótko mówiąc, rajem, jednak droga do raju wiedzie przez czyściec, jeśli nie 
piekło. Marks wie, że trzeba tę drogę skrócić maksymalnie i uodpornić rewo-
lucjonistów na tyle, by skoncentrowani na przyszłości nie zrażali się bieżący-
mi – i z fi lozofi cznego180 punktu widzenia pozornymi – przeszkodami. 

Dotycząca rewolucji i rzeczywistości porewolucyjnej narracja polityczna 
Marksa jest już całkowicie podporządkowana dialektyce. Inaczej zresztą być 
nie może, ponieważ dotyczy ona projektowanych w przyszłość działań i ich 
zakładanych rezultatów. Ma to między innymi i taką zaletę, że każdy użyt-
kownik metody, uznający za wiarygodne postrzeganie procesu historycznego 
przez pryzmat obiektywnych praw rozwoju dziejowego, potrafi  sam sformu-
łować przynajmniej zarys tej narracji. Tym bardziej wydadzą mu się przeko-
nujące podpowiedzi Marksa.

Przede wszystkim szanse powodzenia ma wyłącznie rewolucja o zasięgu 
przynajmniej europejskim, jeśli nie globalnym. Kapitał nie zna granic i prze-
pływa swobodnie w ramach ogólnoświatowego rynku, więc i proletariat nie 
może znać ojczyzny, lecz musi myśleć o przewrocie w kategoriach uniwer-
salnych. Lokalny komunizm nie miałby przed sobą żadnych perspektyw181. 
Dlatego:

Wszystkie dotychczasowe ruchy były ruchami mniejszości lub w interesie 
mniejszości. Ruch proletariacki jest samodzielnym ruchem ogromnej większości 
w interesie ogromnej większości. Proletariat, najniższa warstwa obecnego społe-
czeństwa, nie może się wydźwignąć, nie może się wyprostować, nie wysadzając 
w powietrze całej nadbudowy warstw stanowiących ofi cjalne społeczeństwo182.

Ważne natomiast, by działania w każdym kraju dostosować do lokalnych 
warunków materialnych. A to oznacza, że:

Aczkolwiek nie w treści, to jednak w swej formie walka proletariatu przeciw 
burżuazji jest przede wszystkim walką narodową. Proletariat każdego kraju musi 
się oczywiście rozprawić najpierw ze swoją własną burżuazją183.

Wyrażenie „nie w treści, ale w formie” jest typowo dialektycznym zabie-
giem wskazującym, że to, co widzimy formalnie (korespondencyjnie – „na 

180 „Materialnie” te przeszkody nie są odbierane przez umysł jako pozorne. Bo też są one 
jak najbardziej realne i jako takie powinny być traktowane przez „historycznych” materiali-
stów. Na szczęście Marks zapośrednicza tę reakcję, wprowadzając do niej element obiektywnej 
(ahistorycznej) komunistycznej świadomości.

181 K. Marks, F. Engels, Ideologia niemiecka, t. I…, s. 37–38.
182 K. Marks, F. Engels, Manifest Komunistyczny…, s. 88.
183 Tamże.
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własne oczy”), ma pod względem treści (niesionej „prawdy”, a tę rekonstruuje 
rozum) znaczenie odmienne od narzucającego się naszym zmysłom. Niczym 
nie odbiega przy tym Marksowskie rozpoznanie „pozoru” od – skądinąd 
poddawanego przez niego krytyce – rozpoznania Heglowskiego. W obydwu 
przypadkach siedliskiem pozoru okazuje się przestrzeń doświadczenia (świat 
poniżej piętra X). To natomiast, w czym Marks ma przewagę nad Heglem, 
to odrzucenie jego idealistycznej teorii i uznanie materializmu. W rezultacie 
może autor Kapitału sugerować niedwuznacznie, że „pozór” jest wytwarzany 
wyłącznie w umysłach tych jednostek, które nie akceptują wniosków płyną-
cych z materializmu historycznego. Dla jego odrzucenia i poznania prawdy 
w zupełności wystarczy lektura dzieł Marksa i towarzysząca jej obserwacja rze-
czywistości społecznej. Wszelkie gimnastyki intelektualne i wycieczki meta-
fi zyczne są tu absolutnie zbędne.

Charakterystycznym przykładem, w którym „formalne” i „treściowe” zna-
czenie danego zjawiska należy odróżnić, jest stosunek Marksa do kwestii nie-
podległości Polski i całego polskiego ruchu niepodległościowego. Stosunek 
wybitnie dialektyczny, a nie zawsze rozpoznawany jako taki przez samych 
polskich marksistów i późniejszych badaczy myśli Marksa. Z „formalnego” 
punktu widzenia:

Dopóki zdolny do życia naród znajduje się pod jarzmem obcego zaborcy, do-
póty musi on kierować wszystkie swe siły, wszystkie swe dążenia, całą swą energię 
przeciwko wrogowi zewnętrznemu; dopóki zatem jego życie wewnętrzne jest spa-
raliżowane, dopóty nie jest on zdolny do walki o wyzwolenie społeczne184.

Jeśli to byt określa świadomość, nic dziwnego, iż stan politycznej zależno-
ści odcisnął takie piętno na umysłach Polaków, że „muszą” oni kierować swą 
energię przeciwko zaborcom. Przygotowują powstania, tworzą organizacje, 
które za swój cel uznają przywrócenie własnemu narodowi bytu politycz-
nego. Nie zmienia to faktu, że bez względu na nazwy nadawane podobnym 
działaniom, „obiektywnie” (w interpretacji marksistowskiej) naród polski 
jest według Marksa jedynym narodem europejskim, który „walczył i walczy 
nadal jako kosmopolityczny żołnierz rewolucji”185. Wsparcie udzielone po-
stulatowi odbudowy państwa polskiego jest więc uzasadnione jako wsparcie 
ruchu rewolucyjnego, nawet jeśli nie w pełni rozumieją te subtelności sami 
mieniący się patriotami Polacy. Tu także pierwszeństwo i kluczowe znaczenie 
ma „treściowa” interpretacja rzeczywistych działań, a nie ich „formalna” po-
stać. I znów dialektyczny charakter, jaki przyjąć musi rewolucyjna praktyka, 
najpełniej zrozumie Lenin. Zasadę przyświecającą ewentualnym działaniom 
„pomocowym”, udzielanym przez komunistów ugrupowaniom o odmiennych 

184 F. Engels, K. Marks, W obronie Polski, MEDW, t. III, s. 105–109; www.marxists.org/
polski/marks-engels/1875/03/24polska.htm [dostęp: 12.03.2016].

185 Tamże.
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celach politycznych, wyrazi prosto i dosadnie: ma to być wsparcie, jakiego 
sznur udziela powieszonemu186.

Wracając do rewolucyjnego programu Marksa: właściwa rewolucja musi 
zacząć się tam, gdzie konfl ikt klasowy jest już zaostrzony do granic możli-
wości, a siły wytwórcze rozwinięte na tyle, by sprzyjać szybkim przekształce-
niom w duchu komunizmu. Niemcy, Anglia – to kraje, w których komuniści 
są szczególnie potrzebni, by w odpowiedniej chwili poprowadzić robotników 
do zwycięstwa. Jednak nawet tam nie uda się uniknąć tzw. stadium przejścio-
wego między kapitalizmem a komunizmem, którego istotę najtrafniej oddaje 
termin „dyktatura proletariatu”187. Będzie to krótki i brutalny okres, w któ-
rym robotnicy przejmą istniejące państwa (burżuazyjną nadbudowę) i wyko-
rzystają ich strukturę instytucjonalną (głównie aparat przymusu) w służbie 
komunizmu. Wspomniane wyżej zdanie z Manifestu Komunistycznego, za-
powiadające „wysadzenie całej nadbudowy”, musi więc także zostać potrak-
towane dialektycznie, a nie dosłownie. Tutaj zmiana obejmie najpierw treść, 
nie zaś formę relacji politycznych.

Najpilniejszym zadaniem po udanej rewolucji będzie likwidacja prywat-
nej własności środków produkcji, wyzwalająca ludzką pracę i unieruchamia-
jąca świat społeczny w stadium tak długo wyczekiwanego komunizmu. Prze-
miana rzeczywistości polegająca na przejęciu władzy przez proletariat sprawi, 
że w zasadzie w trakcie rewolucji automatycznie dojdzie do „treściowego” 
zjednoczenia własności i pracy. Ze względów technicznych jednak pierw-
szym krokiem ku „formalnemu” potwierdzeniu tego zjednoczenia stanie się 
nie upowszechnienie własności (choćby w formie własności spółdzielczej), 
ale nacjonalizacja, czyli przejęcie wszystkich środków produkcji przez pań-
stwo robotnicze. Zaletą nacjonalizacji jest zachowanie pełnej kontroli nad 
gospodarką przez najbardziej świadomy komunistyczny element, reprezen-
tujący obiektywny interes proletariatu jako całości, a tym samym uniemoż-
liwienie „wrogom” blokowania pożądanych przekształceń. Można słusznie 
podejrzewać, że początki komunizmu nie będą chlubne. Marks każe nawet 
w Rękopisach ekonomiczno-fi lozofi cznych odróżnić kilka szczebli komuni-
zmu, w tym komunizm prymitywny188, będący nota bene „formą przejawia-

186 Dokładny cytat: „jak sznur podtrzymuje powieszonego”; W.I. Lenin, Dziecięca choroba 
„lewicowości” w komunizmie, marxistsfr.org/polski/lenin/1920/04/lewicowosc/09.htm [dostęp: 
28.11.2015].

187 Por. K. Marks, Krytyka Programu Gotajskiego…, s. 33.
188 Z drugiej strony, bezpośrednim następcą kapitalizmu miał być według Marksa socja-

lizm, co skłania czasem badaczy do utożsamiania socjalizmu z prymitywnym komunizmem. 
Wiele wskazuje na to, że dla fi lozofa różnica między socjalizmem a komunizmem nie była 
szczególnie istotna i nie dbał o nadanie tym pojęciom defi nicyjnej precyzji. Społeczeństwo 
i wspólnota to zresztą pojęcia synonimiczne. Utarło się uważać, że socjalizm w większym 
stopniu kładzie nacisk na polityczne aspekty pokapitalistycznej rzeczywistości (ustrój, roz-
wiązania prawne w zakresie organizacji sfery ekonomicznej), podczas gdy w komunizmie 
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nia się nikczemności własności prywatnej, która chce się ukonstytuować jako 
pozytywna wspólnota”189. Większość robotników, a nawet rewolucjonistów, 
nie rozumie natury sprzeczności dialektycznej, wymagającej pozytywnego 
„zniesienia”190, a nie zwykłego odwrócenia relacji i prostego podziału włas-
ności między tych, którzy dotąd jej nie posiadali. Rzeczywisty komunizm wy-
maga wykształcenia u wszystkich komunistycznej świadomości. A świado-
mość ta polega na zrozumieniu kolektywnego charakteru pracy ludzkiej oraz 
akceptacji przyrodniczego charakteru własnej egzystencji. Dopiero uznanie 
materialnej prawdy o sobie pozwoli jednostce odzyskać i odczuć siłę wolno-
ści, nadającej indywidualne piętno tworzonym przez nią przedmiotom (tak-
że innym ludziom). W tym sensie teoria polityczna Marksa zasługuje na mia-
no „hymnu ludzkiej podmiotowości”191, która nie potrzebuje metafi zycznego 
potwierdzenia, ponieważ doświadcza materialnych owoców swej wolności. 
Podmiot moralny Kanta zachowywał wolność dzięki praktycznej realizacji 
prawa moralnego, ale na poziomie fenomenalnym ceną tej wolności były 
często doznania dosyć nieprzyjemne: cierpienie, niezrozumienie, wrogość ze 
strony ludzi niechętnych przyjęciu kantowskiej wiary. W świecie komunizmu 
takiego rozdwojenia nie będzie. Materialne warunki życia sprawią, że wyko-
pana przez kapitalizm przepaść między społeczeństwem a jednostką zostanie 
wreszcie zasypana192. 

Między ustami a brzegiem pucharu wiele jeszcze zdarzyć się może, pod-
powiada Maria Rodziewiczówna. Dlatego zamiast mnożenia przeszkód na-
leży przede wszystkim skoncentrować się na mobilizacji proletariatu. Każdy 

takie zewnętrzne i instytucjonalne elementy będą jedynie dopełnieniem naturalnej współpra-
cy między uświadomionymi już członkami pracującej wspólnoty. W innych miejscach jed-
nak pisze Marks o komunizmie jako socjalizmie pokrywającym się z humanizmem (Rękopisy 
ekonomiczno-fi lozofi czne, s. 574). Jak w przypadku innych dialektycznych konstruktów, i tutaj 
zbadanie rzeczywistej „treści” tez Marksa jest utrudnione przez różnorodne „formy”, jakie 
przybierają jego wypowiedzi. Różnica stanie się natomiast kluczowa od momentu utworzenia 
ZSRR. Najogólniej socjalizm będzie wówczas okresem (przedłużającym się niestety) poprze-
dzającym pełny komunizm.

189 K. Marks, Rękopisy ekonomiczno-fi lozofi czne, s. 577. Czytając Marksowskie analizy 
prymitywnego komunizmu trudno oprzeć się smutnej refl eksji, że to ten scenariusz okazał się 
najbliższy prawdzie historycznej. Przedsionki społecznego raju okazały się (nie po raz pierw-
szy i pewnie nie ostatni) wszystkim, czego możemy się spodziewać po politykach, którzy we 
własnym myśleniu politycznym ufają nadmiernie potędze koherencji.

190 Por. K. Marks, Kapitał, t. I, s. 905–906, gdzie autor wprost przywołuje dialektyczne 
prawo „negacji negacji” na określenie efektów procesu historycznego prowadzącego do likwi-
dacji prywatnej własności. O przyszłości pisze m.in.: „Przywraca ona nie prywatną własność, 
ale własność indywidualną oparta na zdobyczach ery kapitalistycznej: na współdziałaniu i na 
wspólnym władaniu ziemią oraz środkami produkcji wytworzonymi przez samą pracę”. Jak na 
podstawowe dla marksizmu dzieło ekonomiczne są to stwierdzenia dosyć ogólnikowe.

191 A. Flis, Antynomie wielkiej wizji, Kraków 1990, s. 67.
192 „Klasa robotnicza pokonała przyrodę, teraz musi pokonać człowieka” napisze Marks; 

tenże, List do Parlamentu Robotniczego, MED, t. 10, s. 142.
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z robotników powinien doróść do koncepcji Marksa i stać się tego lepszego, 
świadomego proletariatu aktywnym exemplum.

Klasa robotnicza wie, że zanim osiągnie własne wyzwolenie, a wraz z nim ową 
wyższą formę życiową, do której dzisiejsze społeczeństwo niezachwianie zmierza 
pod wpływem własnego rozwoju ekonomicznego – musi przedtem przejść okres 
długich walk, cały szereg procesów historycznych, które zupełnie przeistoczą lu-
dzi i warunki. Klasa robotnicza ma urzeczywistnić nie jakieś ideały, lecz wyzwolić 
pierwiastki nowego społeczeństwa, które się już rozwinęły w łonie upadającego 
społeczeństwa burżuazyjnego. Posiadając całkowitą świadomość swego posłanni-
ctwa historycznego i przyjmując bohaterską decyzję – stać się godną swych zadań 
– klasa robotnicza może uśmiechem tylko odpowiadać na ordynarne wymyślania 
lokajskiej prasy i na uczoną protekcję życzliwych burżuazyjnych doktrynerów, 
którzy wypowiadają swe ignoranckie komunały i sekciarskie brednie tonem nie-
omylnej wyroczni naukowej193.

Jak biblijny Mojżesz, aktualny rewolucyjny proletariat jest przez Marksa 
powołany do poprowadzenia społeczeństw w stronę ziemi obiecanej. I po-
dobnie jak Mojżesza, nikt tego proletariatu nie uprzedza, że z obiektywnych 
względów nie będzie godny przekroczyć jej granic. Marks nie ma jednak wła-
dzy nad proletariatem analogicznej do władzy Boga nad narodem wybranym. 
Dlatego wszelkimi sposobami stara się zapewnić swej teorii atrakcyjność 
zdolną przyciągnąć umysły zarówno o inklinacjach krytycznych, nauko-
wych, jak i poszukujących sugestywnych i nieskomplikowanych interpretacji 
świata. Jeśli wierzyć Bertellowi Ollmanowi, nie waha się nawet zatańczyć194. 
Jest to taniec wysublimowany, a dokonana przez Ollmana rekonstrukcja jego 
poszczególnych kroków zgadza się w ogólnych zrębach z przeprowadzonym 
w tym rozdziale rozbiorem Marksowskiej twórczości. Figura pierwsza to 
„analiza”, a składa się ona z kroków na boki: jeden w lewo, dwa w prawo 
i ponownie w lewo, by wrócić na poprzednią pozycję. Jednym słowem, cho-
dzi tu Marksowi o szczegółowe zobrazowanie teraźniejszości kapitalizmu. 
Tutaj jako badacz odwołuje się do strategii korespondencji, choć nie unika 
odwołań do języka dialektyki, by wzmocnić wymowę stawianych tez. Figura 
druga, według Ollmana, to „historyzowanie” – krok do tyłu, by wyjaśnić ge-
nezę kapitalistycznego sposobu produkcji. Tutaj przeplatają się różne aspekty 
materializmu historycznego, by ostatecznie otworzyć drogę dialektycznemu 
sformułowaniu praw rozwoju dziejowego. Następnie „wizualizacja” – dwa 
kroki w przód w celu poznania kuszącej perspektywy komunizmu. Tam gdzie 
Marks stara się dochować wierności materialistycznym założeniom nauko-
wości, opis komunizmu jest dosyć ubogi, ponieważ informuje wyłącznie, 
czego w tej epoce nie będzie. Dzięki odkryciu mechanizmów odpowiedzial-

193 K. Marks, Walki klasowe we Francji, MEDW, t. II; www.marxists.org/polski/marks-
-engels/1871/wdwf/ [dostęp: 15.03.2016].

194 B. Ollman, Dance of the Dialectic…, s. 169.
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nych za przemiany historyczne równolegle pokazuje jednak Marks metodę 
pozwalającą na opracowanie pozytywnych (konkretnych) działań, wspo-
magających nadejście komunizmu i tym samym przybliżających poznanie 
jego istoty. Metodą tą jest już otwarcie dialektyka, pozwalająca rozpoznać 
w różnych z „formalnego” punktu widzenia działaniach tę samą, służącą ko-
munizmowi „treść” i tym samym motywująca do świadomego włączenia się 
w ruch rewolucyjny. Udokumentowana niechęć Marksa wobec utożsamiania 
dialektycznego myślenia z dialektyczną teorią (zawsze idealistyczną i przez 
to ciążącą w stronę dogmatyzmu) pozwala przypuszczać, że przynajmniej 
w zamierzeniu uważał on metodę dialektyczną za właściwy raczej polityce 
niż nauce ekonomii sposób wykorzystywania historii do usensownienia idei 
komunistycznej (a nie samego, obiektywnie koniecznego stadium „komuni-
zmu”). Kwestionować można natomiast stopień, w jakim realizował Marks 
własne zamiary w tym względzie. Kończąc dialektyczny taniec, wykonał fi gu-
rę nazwaną przez Ollmana „organizacją” – krok do tyłu, połączony z wyraź-
nym podskokiem. W ten sposób znalazł się w miejscu, w którym zaczynał: 
kapitalizmie. Teraz mógł wyciągnąć ręce i jak prawdziwy nauczyciel tańca 
zaprosić chętnych do powtórzenia jego kroków. Oferując ruchowi robotni-
czemu całość swego dzieła i świadomie oddając je służbie rewolucji, musiał 
spodziewać się uproszczeń, polegających na równoważnym potraktowaniu 
części „naukowej” oraz metody dialektycznej jako jednej spójnej propozy-
cji teoretycznej – „myśli politycznej Marksa”. Nie jako prawdy wzmocnionej 
poczuciem sensu historii, ale prawdy po prostu, zachęcającej do potrakto-
wania komunizmu jako obiektywnego bytu, który ze świata idei należy za 
wszelką cenę przenieść w rzeczywistość. To już dogmatyzm, i teoria Mar-
ksa nie uniknie dogmatycznego wykorzystania. Obserwując karierę autora 
Kapitału, fi lozof i naukowiec Samuel Ast już w 1871 roku przewidywał, że nie 
będzie trzeba długo czekać, by zrobiono z marksizmu religię, a następnie wy-
pracowano na jego bazie całą potrzebną takiej religii teologię195. Nic dodać, 
nic ująć. Choć Lenin nie przyznałby się za nic do teologicznych inklinacji, 
nie zawahał się przejąć schedy po Marksie. A że nie interesowała go historia 
jako taka, lecz wyłącznie praktyka rewolucyjna, nie poświęcił większej uwagi 
zachowywanej przez Marksa (z trudem, ale jednak) wstrzemięźliwości wobec 
uznania owoców dialektycznych przemyśleń za prawdę o rzeczywistości. Dla 
Lenina historyczna jenga będzie wyłącznie wygodnym narzędziem działania 
politycznego. Zarówno w swej części dotyczącej przeszłości, wzmocnionej 
solidnością historii już zrealizowanej, jak i w „dziurawej” i niewykończonej 
części zapowiadającej komunizm. Mankamenty tej drugiej da się usunąć: wy-
starczy sprawić, by rzeczywistość materialna jak najszybciej wypełniła „wieżę 

195 Za: Cz. Miłosz, Emperor of the Earth: Modes of Eccentric Vision, Berkeley–Los Ange-
les–London 1981, s. 229.
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Oakeshotta” do końca. Świat najlepiej pozna komunizm, żyjąc w komuni-
zmie. Rewolucja zadba, by wtłoczyć go w wyznaczone przez marksistowską 
„prawdę” ramy jak najszybciej. Wcześniej jednak, skoro historia zdążyła już 
po Marksie posunąć się nieco do przodu, należy uzupełnić obiektywną praw-
dę Marksowską o nową „prawdę historyczną”, oddającą w pełni dokonany już 
historyczny postęp.



IV. Lenin: wielki budowniczy

1. Rosja

Tak dziwnie poruszamy się w czasie, że z każdym krokiem naprzód 
chwila miniona znika dla nas bezpowrotnie. Jest to naturalny rezultat 
kultury opartej całkowicie na zapożyczeniach i naśladownictwie. Nie 
ma u nas zupełnie wewnętrznego rozwoju, naturalnego postępu; każda 
nowa idea wypiera bez śladu dawne, gdyż nie wyrasta z nich, lecz zjawia 
się Bóg wie skąd1.

Krytyczna opinia Piotra Czaadajewa na temat własnego kraju nie przeszła 
w Rosji bez echa. Jej autor trafi ł nawet za jej przyczyną pod nadzór lekarsko-
-policyjny. Władzom carskim wydawało się nie do pomyślenia, by ktokolwiek 
przy zdrowych zmysłach mógł tak otwarcie podważać promowaną przez ofi -
cjalną ideologię tezę, że „Zachód gnije, a Rosja kwitnie”2. Sam Czaadajew 
tłumaczył kilka lat później w pracy pod znamiennym tytułem Apologia obłą-
kanego3, że nie należy rozumieć jego wcześniejszego pesymizmu dosłownie. 
Z faktu, iż dotąd Rosja pozostawała poza europejskim rozwojem dziejowym, 
może równie dobrze wynikać, że Opatrzność trzymała ją nietkniętą właśnie 
po to, by spektakularnie wkroczyła na scenę historyczną w wieku XIX. 

Rozbieżność diagnoz i prognoz dotyczących własnego kraju była od po-
czątku cechą rodzącej się w Rosji od końca lat 30. nowej warstwy społecznej 
– inteligencji4. Cechą równie istotną, jak podkreśla Michael Confi no, była 
wyraźna skłonność tej grupy do poszukiwania światopoglądu pozwalającego 
na formułowanie skrajnie logicznych konkluzji, a przez to jednoznacznych 

1 P. Czaadajew, Listy, tłum. M. Leśniewska, L. Suchanek, Kraków 1992, s. 76.
2 A. Walicki, W kręgu konserwatywnej utopii. Struktura i przemiany rosyjskiego słowiano-

fi lstwa, Warszawa 2002, s. 75.
3 Tak tłumaczy tytuł Janusz Dobieszewski, ale chyba bardziej sugestywne wydaje się tłu-

maczenie Apologia wariata (termin ten lepiej oddaje istotę francuskiego unfou użytego w ory-
ginalnym tytule); P. Czaadajew, Apologia obłąkanego [w:] Wokół słowianofi lstwa, red. i tłum.
J. Dobieszewski, Warszawa 1998, s. 63–75.

4 Według I. Berlina warstwa ta, która odegrać miała wkrótce wybitną rolę historyczną 
w Rosji, narodziła się w latach 1838–1848; tenże, Birth of the Russian Intelligentsia [w:] tenże, 
Russian Th inkers, London 1994, s. 115.
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teorii i dyrektyw działania5. Trudno się takiemu radykalizmowi dziwić, 
zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę specyfi czną sytuację, w jakiej kształtowała 
się myśl fi lozofi czna i polityczna w Rosji. Nie sprzyjała umiarkowaniu debat 
intelektualnych atmosfera rządzonego despotycznie kraju, w którym kształ-
cąca się coraz chętniej młodzież od początku stawała przed zasadniczym wy-
borem: albo przyszła kariera w służbie cara, okupiona rezygnacją z własnej 
indywidualności, albo też działalność konspiracyjna przeciwko systemowi, 
ale wówczas także przeciwko własnym perspektywom na przyszłość. Wpraw-
dzie, na co zwracają uwagę historycy, reżim „samodzierżawia” nie był tak 
chętny do stosowania kary śmierci wobec swych wrogów, jak będą to później 
czynić bolszewicy, ale bezwzględnie blokował jakiekolwiek formy kwestio-
nowania swej władzy. Co równie frustrujące dla młodych, brak głębszych 
reform pogłębiał zacofanie Rosji wobec przesiąkniętego ideami postępu Za-
chodu, stanowiąc dodatkowe źródło kompleksów i zniechęcenia. Przez swą 
monotonną powtarzalność wszechobecny, jak mogło się wydawać, marazm 
prowokował bezkompromisowe reakcje. Wyrazistość poglądów była tyleż 
czytelną manifestacją sprzeciwu, co potrzebnym każdemu człowiekowi spo-
sobem redukcji czającej się na każdym kroku niepewności. Rosyjski inteli-
gent poczuwał się do obowiązku jasnej prezentacji swego stanowiska i życia 
zgodnego z własnymi przekonaniami6. Nie czynił tego wyłącznie po to, by 
potwierdzić przed sobą ich ważność i trafność. Dziewiętnastowieczna myśl 
rosyjska była od początku zaangażowana społecznie7 i wyjątkowo chętnie 
używała zaimka „my” (Rosjanie, naród, lud), widząc swą rolę w budzeniu 
i reprezentowaniu aspiracji politycznych całego społeczeństwa. Ale nawet tu-
taj czekały na inteligencję głównie rozczarowania. Społeczeństwo rosyjskie, 
w swej zdecydowanej masie chłopskie i niepiśmienne, było raczej skłonne za-
akceptować tradycyjny autorytet cara – ojca, wspieranego przez prawosław-
ną Cerkiew. Pomogła w tym istotnie reforma uwłaszczeniowa Aleksandra II 
z 1861 roku, na mocy której zostało wyzwolonych ponad 22,5 mln chłopów8. 
Po dającym się we znaki i inteligencji (cenzura, tajna policja), i chłopstwu 
(rozbudowa administracji) panowaniu Mikołaja I była to zapowiedź tak 
wyczekiwanej poprawy sytuacji społecznej i ekonomicznej. W tym punkcie 
oczekiwania ludu zbieżne były raczej z projektami caratu, po upokarzającej 
wojnie krymskiej zainteresowanego żywotnie wtłoczeniem poddanego 

5 M. Confi no, On Intellectual Traditions in Eighteenth- and Nineteenth-Century Russia, 
„Daedalus” 1972, vol. 101 (2), s. 118.

6 V. Frede, Doubt, Atheism, and the Nineteenth-century Russian Intelligentsia, Madison 
2011, s. 5.

7 F. Copleston, Philosophy in Russia: from Herzen to Lenin and Berdyaev, Notre Dame 
1986, s. 1.

8 W.B. Lincoln, Th e Great Reforms. Autocracy, Bureaucracy and the Politics of Change in 
Imperial Russia, DeKalb, 1990, s. 65.
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ich władzy „kolosa na glinianych nogach” na ścieżki kapitalizmu. W swej 
znakomitej części naród rosyjski zdawał się potwierdzać tezę Konstantina 
Aksakowa o braku wśród Rosjan instynktu politycznego i zainteresowania 
sprawami rządzenia9. To inteligencja i właściwie jedynie inteligencja stawiała 
poprzeczkę wyżej, żądając reform nie tylko społecznych, ale i politycznych. 
W najskromniejszej wersji – ustanowienia monarchii konstytucyjnej. W wer-
sji najbardziej radykalnej – likwidacji caratu, odsunięcia od władzy całej dy-
nastii Romanowów i wprowadzenia ustroju republikańskiego, opartego na 
zasadzie suwerenności ludu. Zarówno mniej, jak i bardziej ambitne plany 
tego rodzaju długo pozostać miały jednak w sferze marzeń. Jak oceniał przy-
woływany już Piotr Czaadajew, w Rosji wszelkie nowe rozwiązania testowano 
w ramach teorii, podczas gdy Europa Zachodnia od dawna sprawdzała ich 
przydatność w praktyce10. Sporadycznie podejmowane próby przewrotu nie 
przynosiły spodziewanych rezultatów. Pod względem bezpośrednich konse-
kwencji wydarzenia takie jak powstanie dekabrystów (1825) czy śmierć cara 
Aleksandra II w siódmym z kolei zamachu na jego życie przygotowanym 
przez Narodną Wolę (1881) były jedynie drobnymi incydentami, utwierdza-
jącymi społeczeństwo w przekonaniu o sile instytucji samodzierżawia.

O zmianach i unowocześnieniu największego państwa świata11 musiano 
myśleć w kategoriach reformy odgórnej i całościowej. Najpierw jednak nale-
żało znaleźć odpowiedź na pytanie zasadnicze: skąd czerpać wzorce pożąda-
nych przekształceń. Na tym tle doszło w latach 30. do wykształcenia dwóch 
odmiennych orientacji kulturowych: tzw. słowianofi lów i okcydentalistów12. 
Pierwsi, podobnie jak Aksakow, uważali kulturę rosyjską za odrębną zarówno 
od Zachodu, jak i azjatyckiego Wschodu. Pod wpływem haseł romantyzmu 
poszukiwali więc swoistych cech rosyjskiej duchowości, podkreślając znacze-
nie naturalnych więzi społecznych i poczucia wspólnotowości. Nie kwestio-
nowali uprawnień władzy, ale postulowali wypracowanie (czy też przywróce-
nie, jak sugerowały częste odwołania do dawnej „Świętej Rusi”) takiej formy 

9 K. Aksakow, O stanie wewnętrznym Rosji. Memoriał przedłożony Monarsze Cesarzowi 
Aleksandrowi II w 1855 roku [w:] Wokół słowianofi lstwa…, s. 136.

10 P. Czaadajew pisał: „Jedna z najsmutniejszych cech naszej osobliwej cywilizacji polega 
na tym, że dopiero odkrywamy prawdy już dawno wytarte gdzie indziej, nawet u narodów od 
nas dużo bardziej pod wieloma względami zacofanych”; tenże, Listy…, s. 72–73.

11 Początkiem XX w. status ten, dzięki koloniom, przejęła Wielka Brytania.
12 Janusz Dobieszewski zauważa, że podział na słowianofi lów i okcydentalistów oddaje 

dobrze atmosferę myśli rosyjskiej lat 1830–1860, natomiast w stosunku do czasów wcześniej-
szych i późniejszych jest nieadekwatny, a nawet mylący; J. Dobieszewski, Klasyczna wersja 
sporu między słowianofi lstwem a okcydentalizmem [w:] Wokół słowianofi lstwa…, s. 9–28. 
W literaturze polskiej ciągle niedoścignione prace poświęcone politycznym (a nie tylko fi lozo-
fi cznym) podziałom ideowym kształtującym się w ramach myśli rosyjskiej wyszły spod pióra 
Andrzeja Walickiego; patrz zwłaszcza cytowana już praca W kręgu konserwatywnej utopii oraz 
Zarys myśli rosyjskiej. Od Oświecenia do renesansu religijno-fi lozofi cznego, Kraków 2005.
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ustrojowej, która łączyłaby elementy patriarchalizmu i wolności obywateli. 
Państwo postrzegali jako związek wzmacniany emocjonalnym zaangażowa-
niem jednostek, przez co domagali się odejścia od kojarzonych z zimnym 
racjonalizmem zachodnioeuropejskich sposobów rządzenia, zainicjowanych 
przez reformy Piotra I. 

Większą sympatią cieszył się „obcinający brody bojarom” władca w oczach 
okcydentalistów, włączających Rosję w ramy cywilizacji europejskiej i prze-
konujących, że jej opóźniony o ponad dwa stulecia rozwój był wynikiem 
niesprzyjających okoliczności historycznych, takich jak na przykład najazdy 
mongolskie13. 

Za pośrednictwem okcydentalistów („zapadników”, od ros. zapad = za-
chód), wśród których w latach 60. XIX wieku zaczną dominować poglądy 
liberalne, do Rosji docierały idee i fi lozofi e, którymi żyła Europa Zachodnia. 
Co jednak charakterystyczne, początkowa fascynacja osiągnięciami Zachodu 
wkrótce zaczęła ustępować miejsca mniejszym i większym rozczarowaniom. 
Dotykały one zwłaszcza licznej grupy dobrowolnych i przymusowych rosyj-
skich emigrantów. Rzeczywistość kapitalistyczna jawiła się jako świat pełen 
kontrastów: narodzin nowych fortun i pogłębiającej się nędzy robotników; 
piękna przebudowywanych centrów miast i brzydoty dzielnic robotniczych; 
indywidualnych karier i rozpadu tradycyjnych wspólnot. Podziw dla nauki, 
przemysłu czy instytucji przedstawicielskich konkurował z trudnym do wy-
eliminowania podejrzeniem, że obserwowane negatywne zjawiska są nie-
uniknioną konsekwencją tryumfu kapitalistycznych urządzeń. W tej sytuacji 
proste naśladownictwo Europy wydawało się głupotą, choć głupotą byłaby 
również rezygnacja z postępu, skazująca Rosję na osamotnienie i coraz więk-
sze zacofanie. Wbrew optymizmowi pierwszych okcydentalistów, młodsze 
pokolenia nie ufały już czarowi zachodnich instytucji i liberalnym hasłom. 
Sięgały też coraz chętniej do własnej tradycji narodowej, przez co podziały 
na słowianofi lów i okcydentalistów ulegały zatarciu14. Z podwójnej niechęci, 
zarówno wobec własnego, uświęconego przez prawosławie despotyzmu, jak 
i zachodniego systemu sankcjonującego nierówności i wyzysk, zrodziła się 
niechęć do aktualnej polityki w ogóle. A z nią tendencje nihilistyczne i anar-
chistyczne, przełożone szybko na język praktyki – bądź w postaci terroru 
indywidualnego, bądź przygotowań rewolucyjnych. Konkretny program ne-
gatywny musiał jednak zostać wsparty równie konkretną, a przy tym prze-
konującą wizją lepszej przyszłości. Nie potrafi ła dostarczyć jej teoria stricte 
polityczna, skoro polityka właśnie w swym dziewiętnastowiecznym kształcie 
urastała do rangi głównego wroga wolności i sprawiedliwości. Trzeba było 

13 N. Tyrras, Russian Intellectual and Cultural History from the Ninth to the Twenty-fi rst 
Century, Lewiston 2010, s. 169.

14 W. Goerdt, Historia fi lozofi i rosyjskiej, tłum. J. Antkowiak, Kraków 2012, s. 235 i nn.
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szukać gdzie indziej. Na szczęście znalezienie odpowiedniego „gdzie indziej” 
nie sprawiało najmniejszych problemów. Wiek XIX, zwany wiekiem historii, 
przekonywał o sile mas wynikającej z obiektywnych procesów społecznych, 
nowopowstająca socjologia uczyła prawidłowości rządzących zachowaniem 
grup, biologia pokazywała organizację społeczną jako dopełnienie natural-
nej ewolucji człowieka. Wszystko to pozwalało odwrócić hierarchię waż-
ności i potraktować politykę jako zewnętrzny kostium, który powinien być 
skrojony na miarę rzeczywistego, żyjącego społecznego organizmu. Wie-
dza o społeczeństwie i jego rozwoju miała się stać wstępem do polityki.
Wiedza naukowa; obiektywna i pewna – jednym słowem: prawdziwa. 
A ogromna Rosja, dotąd pozbawiona historii, nadawała się świetnie do roli 
wielkiej tabula rasa15, którą zamierzano wychować w duchu przygotowa-
nych specjalnie na tę okazję nowych teorii. Jak pisał Czaadajew, Rosjanie są 
powołani:

do rozwiązania większości problemów porządku społecznego, urzeczywistnienia 
większości idei zrodzonych w starych społeczeństwach, udzielenia odpowiedzi na 
najważniejsze pytania nurtujące ludzkość. […] Prawdą jest, że historia nie jest już 
w naszym władaniu, jednak nauka należy do nas; nie jesteśmy w stanie powtórzyć 
całej pracy ludzkiego ducha, możemy jednak uczestniczyć w jego dalszych tru-
dach; nie mamy władzy nad przeszłością, ale przyszłość zależy od nas16.

Bezwzględnie najważniejszą fi lozofi ą ukształtowaną „w starych społeczeń-
stwach”, która opanowała umysły rosyjskiej inteligencji zwłaszcza w latach 40. 
XIX wieku, był heglizm, stanowiący zdaniem Andrzeja Walickiego „układ od-
niesienia” dla wszystkich niemal ówczesnych koncepcji fi lozofi cznych i histo-
riozofi cznych17. Nie znaczy to jednak, że importowane idee przejmowano 
bezkrytycznie. Skoro rodzime źródła nie zapewniały wystarczających por-
cji energii do pobudzenia myślenia, należało czerpać od innych i zachować 
należny nauczycielom szacunek. Ale tam, gdzie koncepcje autorytetów oka-
zywały się niewystarczające, mętne przez swą powierzchowność czy wręcz 
mylące, trzeba było zdać się na siebie. Któż zresztą mógł zrozumieć Rosję 
lepiej niż Rosjanie? Dlatego nawet jeśli chętnie sięgali oni po przygotowane 

15 P. Czaadajew, Apologia obłąkanego…, s. 67. Pogląd, że Rosja jest taką „niezapisaną kar-
tą” nie był nowy. W podobnym duchu wypowiadał się i Gottfried Leibniz, oceniając szanse 
reform Piotra Wielkiego, i Denis Diderot w odniesieniu do działań Katarzyny II (por. A. Wa-
licki, W kręgu konserwatywnej…, s. 78). Katarzyna II sama zresztą błyskotliwie ujęła tak po-
krewieństwo, jak specyfi czną różnicę między racjonalnymi projektami reform wymyślanymi 
przez fi lozofów a rzeczywistą polityką, pouczając Diderota: „zapomina pan o różnicy naszej 
obustronnej pozycji: pan pracujesz jeno na papierze, równym i gładkim, który zniesie wszyst-
ko; podczas gdy ja, biedna cesarzowa, pracuję na skórze ludzkiej, materyale trochę bardziej 
drażliwym i łaskotliwym”; cytat z Pamiętnika księcia de Ligne przywołuje Tadeusz Boy-Żeleń-
ski w przedmowie do Kubusia Fatalisty… (Biblioteka Boy’a, t. 22, 1920, s. VII).

16 P. Czaadajew, Apologia obłąkanego…, s. 72–73.
17 A. Walicki, W kręgu konserwatywnej…, s. 210.
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na Zachodzie teoretyczne okulary, to spoglądając przez nie, nie zapominali 
o specyfi ce własnego kraju. Często takie spojrzenie prowadziło zwrotnie do 
skupienia uwagi na samym instrumencie, czyli do krytyki teorii, jeśli ta zda-
wała się wypaczać obraz. Taki charakter miało porzucenie heglizmu przez 
słowianofi lów18.

Dyskusje nad myślą autora Fenomenologii ducha rozpoczęły się w wą-
skim kręgu osób skupionych wokół Mikołaja Stankiewicza19. Od początku 
jednak zainteresowaniom tym towarzyszyły dialektyczne zmagania. To, co 
rozumne, jest rzeczywiste, powtarzali dwaj najbardziej prominentni członko-
wie koła Stankiewicza: Michaił Bakunin i Wissarion Bielinski. Dla obydwu 
znaczyło to początkowo akceptację istniejących stosunków politycznych 
– skoro rzeczywistych, to i rozumnych. Wkrótce jednak, dzięki otrzeźwiającym 
kontaktom z lewicą heglowską, to samo zdanie doprowadziło ich na pozycje 
rewolucyjne. W końcu, jak zauważa Frederick Copleston, niewiele było 
w carskiej rzeczywistości zjawisk zachęcających do pogodzenia się z nimi20. 
A skoro nie można było się doszukać rozumu w rządach caratu, należało go 
obalić, by przywróć równowagę udręczonej irracjonalną polityką rzeczy-
wistości. Pojął to wcześniej od Bielinskiego i Bakunina Aleksander Hercen, 
uważający heglizm za „algebrę rewolucji”21. Łącząc wątki heglowskie z idea-
mi historycznego postępu i fi lozofi ą czynu22, Hercen, od 1850 roku emigrant 
polityczny, stał się głównym ideologiem niejednorodnego ruchu narodni-
ckiego. Wraz z Mikołajem Ogariowem założył w 1857 roku pismo „Kołokoł” 
(Dzwon), które – przemycane do Rosji – miało istotny udział w radykalizacji 
nastrojów inteligenckich. 

Przemyślenie Hegla dokonywane przez myślicieli rosyjskich nasuwało 
wnioski analogiczne do tych stawianych w Niemczech. Odkrycie wielowy-
miarowości dialektyki i potęgi myślenia koherencyjnego w naturalny sposób 
zmniejszało zainteresowanie samym skonstruowanym przez ojca nowoczes-
nej dialektyki systemem. Raziła jego abstrakcyjność, skończoność, pełna ra-
cjonalność i wszechobecny panlogizm23. Jednym słowem, raził dogmatyzm 
wynikający z pretensji to głoszenia prawdy ostatecznej. Chcąc wykorzystać 

18 A. Walicki, W kręgu konserwatywnej…, s. 211–212; 224 i nn.
19 J.H. Billington, Ikona i topór. Historia kultury rosyjskiej, tłum. J. Hunia, Kraków 2008, 

s. 301. 
20 F. Copleston, Philosophy in Russia…, s. 81.
21 A. Hercen, Byłoje i dumy, t. II (za: F. Copleston, Philosophy in Russia…, s. 83).
22 Hercen przyznawał się wprost do inspiracji fi lozofi ą Augusta Cieszkowskiego. Jak za-

uważa Andrzej Walicki, nie jest właściwe przypisywanie Hercenowi bezpośrednich sympatii 
wobec francuskiego socjalizmu (W kręgu konserwatywnej…, s. 276). Podobieństwo jest tu co 
najwyżej powierzchowne, a wynika z uznania przez Hercena za najważniejszy element rosyj-
skiej kultury naturalnego poczucia wspólnotowości, związanego z funkcjonowaniem tradycyj-
nych wspólnot wiejskich (obszczina); por. A. Hercen, Letter to Jules Michelet, 22.09.1851, tłum. 
ang.: www2.stetson.edu/~psteeves/classes/herzen.html [dostęp: 13.03.2016].

23 Por. A. Walicki, W kręgu konserwatywnej…, s. 275–279.
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bogactwo metody dialektycznej, myśliciele rosyjscy musieli te roszczenia od-
rzucić i rozpocząć namysł nad otaczającą ich rzeczywistością od początku. 
Oznaczało to powrót do świata, do myślącego podmiotu i do historii. „Na-
leżało rozwinąć – napisze Bielinski – ideę negacji jako prawa historycznego, 
bez którego dzieje ludzkości stałyby się stojącym i cuchnącym bagnem”24. 
W ten sposób znaczna część rosyjskiej inteligencji znalazła się na tych sa-
mych ścieżkach myślenia, na które w Niemczech wkraczał Karol Marks. War-
to zwrócić uwagę na tę swoistą konwergencję, ponieważ stawia ona w nieco 
innym świetle późniejsze zapożyczenia i ogólny kierunek rozwoju marksizmu 
rosyjskiego. Intelektualna praca dokonywana w Rosji pod wpływem dialek-
tyki Hegla i zmierzająca do przezwyciężenia skrajności jego koncepcji była 
w dużej części samodzielna. Wynikała ona po prostu ze specyfi ki myślenia 
dialektycznego, które – jak oczekiwano i w Niemczech, i w Rosji – pozwoli 
sformułować kompletną i w pełni naukową teorię społeczną. Nie udało się to 
zadanie Heglowi, gdyż (pozornie) uwolnił on rozum od świata i tak skłonił 
jednostki do konserwatywnej w wymowie bierności politycznej. Może jed-
nak udać się tym, którzy uznają historyczność rozumu i wzmacniając w ten 
sposób więź jednostki ze społeczeństwem, odzyskają możliwość działania 
przynoszącego nowe historyczne skutki. Marks rozwinął te intuicje najsze-
rzej i stąd niekwestionowany ostatecznie intelektualny prymat jego koncep-
cji jako najważniejszego „układu odniesienia” dla wszystkich potencjalnych 
i rzeczywistych dialektyków poheglowskich. Nie można jednak zapominać, 
że relacje między rosyjską inteligencją a pisarzami nadającymi ton zachod-
niej myśli politycznej pozostawały przez długi czas chłodne. Podobnie jak 
niechętny był stosunek Zachodu wobec samej Rosji. 

Być w XIX wieku Rosjaninem, a przy tym zwolennikiem tak wielkich au-
torytetów jak Hegel, a później Marks wcale nie było łatwo. Niełatwo było 
także przezwyciężyć krążące wśród europejskich elit intelektualnych antyro-
syjskie stereotypy. Protest Aleksandra Hercena wywołały słowa czołowego 
francuskiego historyka, Jules’a Micheleta, który kwestionował w ogóle fi lozo-
fi czne kompetencje Rosjan. Odmawiał im także jakiegokolwiek zmysłu mo-
ralnego, dodając, że wprawdzie uśmiechają się na dźwięk słów „prawda” czy 
„sprawiedliwość”, ale tylko po to, by ukryć własne zakłopotanie wynikające 
z niezrozumienia tematu25. Z perspektywy Europy pretendentów do rangi 
„myślicieli” reprezentujących kulturę rosyjską uważano długo za początku-
jących, a jak pokazywała ich skłonność do sporów i polemik – wyjątkowo 
krnąbrnych uczniów. Doświadczył tego na własnej skórze Marks. Nie dość, 
że ścierpieć musiał lekceważenie ze strony czarującego rosyjskiego intelektu-
alisty, Pawła Annenkowa, którego, jak mu się wydawało, przekonał do swej 

24 Za: tamże, s. 274.
25 N. Tyrras, Russian Intellectual and Cultural History…, s. 175.
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teorii26, to jeszcze przyszło mu się bronić przed stawianymi przez Michaiła 
Bakunina oskarżeniami o promowanie dyktatury.

Marks zresztą początkowo nie cenił Rosji27. Jego materialistyczna historia, 
wsparta odkryciem dialektycznych praw rozwoju, nie dopuszczała wyjątków 
– w drodze do komunistycznego raju przejść trzeba przez wszystkie stadia 
rozwoju, bo każde kolejne powstaje na bazie poprzedniego przez jego dialek-
tyczne przetworzenie. Bez kapitalizmu nie ma mowy o socjalizmie i komu-
nizmie, a Rosja pozostawała ciągle krajem feudalnym. Nawet jeśli po śmierci 
Mikołaja I nastąpiły w tym zakresie istotne zmiany, to proporcja między feu-
dalnymi „przeżytkami” i elementami kapitalistycznej produkcji nieustannie 
przemawiała na korzyść pierwszych. A brak kapitalizmu to także brak robotni-
ków i jeszcze większy brak świadomego (hartowanego w toku walki klasowej) 
proletariatu, który mógłby podjąć dzieło rewolucji. Jutrzenka komunizmu 
zaświtać miała najpierw w Niemczech i Anglii, przewidywał Marks. Rosyj-
skim towarzyszom chwała za ich postępowość, ale powinni znać swoje miejsce 
w szeregu. W swoim państwie jeszcze bardzo długo niczego nie osiągną.

Taka nie najlepsza opinia Marksa o Rosji współgrała doskonale z opinią 
Rosji o Marksie. Również Rosji ofi cjalnej, reprezentowanej przez carat, co 
miało wyjątkowo ciekawe konsekwencje. To właśnie tam w 1872 roku uka-
zało się pierwsze legalne tłumaczenie pierwszego tomu Kapitału. Fakt ten 
zaskoczył nawet autora! Ale nie ma się czemu dziwić. Rosja carska, jak się 
wydawało, nie musiała się bać marksizmu. Skoro sam Bakunin znudził się 
lekturą tak bardzo, że w swoim tłumaczeniu utknął na pierwszym rozdzia-
le…28 Nie kto inny jak cenzor carski wysnuwał całkiem sensowny wniosek, że 
właściwie lektura (jeśli ktokolwiek zrozumie jej zawiłą treść) powinna wzma-
gać uczucia konserwatywne, wyróżniając korzystnie Rosję na tle okropieństw 
kapitalizmu29. Istotnie, w tym ostatnim punkcie Marksowi udało się dotrzeć 
do serc radykalnej rosyjskiej inteligencji, choć z konsekwencjami odmienny-
mi od oczekiwań caratu. Rosjanie w znakomitej większości przejęli bezkry-
tycznie radykalnie negatywny obraz kapitalizmu nakreślony w Kapitale, ale 
nie spowodowało to wzrostu sympatii wobec cara. „Marksista jako teoretyk 
[…] nie wyklucza narodnika”, przekonywał Jakub Stefanowicz30. Stąd rewolu-

26 I. Berlin, Russian Th inkers…, s. 114.
27 W latach 70., stojących pod znakiem Komuny Paryskiej, Marks zainteresował się bliżej 

socjalizmem rosyjskim. Wówczas też pozwalał sobie (np. w napisanej razem z Engelsem przed-
mowie do rosyjskiego wydania Manifestu Komunistycznego) na ciepłe słowa wobec perspektyw 
rewolucji w Rosji, choć innej, i towarzyszącej raczej zmianom na Zachodzie. Ostrożnie należy 
traktować wysuwane więc przez niektórych badaczy tezy o wielkiej fascynacji Marksa Rosją; 
por. D.W. Treadgold, H.J. Ellison, Twentieth Century Russia, Boulder–Oxford 2000, s. 28 i nn.

28 A. Westoby, Th e Evolution of Communism, Cambridge 1989, s. 167. Dla ścisłości trzeba 
dodać, że udało się za to Bakuninowi przetłumaczyć na rosyjski Manifest Komunistyczny – ten 
jednak musiał zostać pierwotnie opublikowany w Genewie.

29 Za: A. Walicki, Polska, Rosja, marksizm, Warszawa 1983, s. 64.
30 Tamże, s. 63.
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cjoniści rosyjscy chętnie wykorzystywali marksistowskie analizy społeczeń-
stwa, tłumacząc odstępstwa od oryginalnych implikacji odmiennością Rosji. 
Przedstawiciel jakobińskiego skrzydła narodników, Piotr Tkaczow, udzielał 
reprymendy Fryderykowi Engelsowi:

Nie mamy proletariatu miejskiego – to prawda; ale za to nie mamy też burżu-
azji. Pomiędzy cierpiącym ludem a uciskającym go despotyzmem państwa nie ma 
u nas klasy średniej, naszych robotników czeka jedynie walka z władzą polityczną 
– władza kapitału jest u nas jeszcze w zalążku.

Pan, Szanowny Panie, powinien wiedzieć, że walka z tą pierwszą władzą jest 
znacznie lżejsza niż z drugą. Nasz lud jest ciemny – to również prawda. Ale za to 
w swej ogromnej większości […] jest on – jeśli można tak się wyrazić – komunistą 
z instynktu, z tradycji. […] Z tego wynika w sposób jednoznaczny, że lud nasz 
mimo swej ciemnoty stoi znacznie bliżej socjalizmu niż ludy Europy zachodniej, 
choć te są bardziej od niego oświecone31.

Ostatnie zdanie okazać się miało prorocze, choć niekoniecznie w sensie 
nadanym mu przez Tkaczowa. Rosja miała pierwsza wkroczyć do królestwa 
wolności, lecz nie jako bękart marksistowskiej teorii, usidlonej przez rodzi-
mych socjalistów, populistów czy narodników, ale jako dziecię z prawego 
łoża. By taki legalny mariaż był możliwy, musieli pojawić się Rosjanie, któ-
rych marksistowska samoświadomość nie wzbudzałaby zastrzeżeń. Pierw-
szym z nich, i w konsekwencji ojcem rosyjskiego marksizmu w ogóle, stał się 
Gieorgij Plechanow. I on pierwotnie działał w ramach ruchu narodnickiego, 
ale po doznanym na emigracji32 nawróceniu na marksizm oddał mu swój 
umysł i pióro. W konsekwencji zanegował swe wcześniejsze przekonania, 
oparte na podobnym do Tkaczowa założeniu, że szczęśliwy brak kapitalizmu 
w Rosji ułatwi socjalistyczne przekształcenia. Zgadzając się z Marksem, że 
socjalizm jest możliwy wyłącznie w warunkach wysokorozwiniętych sił wy-
twórczych, nie widział Plechanow wyboru i przewidywał, że czeka jego kraj 
długa i trudna droga do kapitalizmu33. Na pocieszenie zauważał jedynie, że 
wczesna organizacja ruchu socjalistycznego pozwoli skrócić odstęp między 
przewidywaną rewolucją polityczną (otwierającą drogę państwu służącemu 
burżuazji) a kończącą kapitalistyczne rządy rewolucją socjalną34. 

Deterministyczna, a przy tym wprost korzystająca z dialektycznego ujęcia 
procesu historycznego koncepcja Plechanowa nie mogła zadowolić usposo-

31 P. Tkaczow, List otwarty do Pana Fryderyka Engelsa, Zurich 1874, https://maopd.fi les.
wordpress.com [dostęp: 5.05.2016].

32 Plechanow wyjechał z Rosji w 1880 r., a wrócił po rewolucji lutowej 1917. Zmarł rok 
później, a więc miał okazję obserwować tryumf Lenina, z którym pozostawał w konfl ikcie od 
czasu słynnego II Zjazdu Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji (1903), na którym 
doszło do podziału na tzw. bolszewików i mienszewików.

33 J. Plechanow, Pisma wybrane, t. I, tłum. K. Krakowski, I. Ogrodowicz, R. Rudnicki, 
Warszawa 1959, s. 705.

34 Tamże, s. 629.
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bionych rewolucyjnie radykałów. W istocie zachęcała raczej do włączenia się 
w budowę kapitalizmu, co nadawało socjalistycznym tęsknotom wymiar wy-
bitnie tragiczny35. Podobnie dwuznaczny charakter miały inne próby prze-
szczepienia „prawdziwego” marksizmu na grunt rosyjski. Głównymi konku-
rentami Plechanowa byli w tym względzie tzw. legalni marksiści36, jak Piotr 
Struwe. I oni przyjmowali bez zastrzeżeń Marksowski opis historii, w ramach 
którego pierwszym przeznaczeniem Rosji było cierpliwe budowanie kapita-
lizmu, odsuwające zagadnienie ewentualnej rewolucji w bliżej nieokreśloną 
przyszłość. Doceniali przede wszystkim socjologię Marksa, coraz śmielej 
polemizowali natomiast z jego teorią ekonomiczną, zarzucając mu błędy 
i uproszczenia. A że, podobnie jak to czynił Marks, uznawali ekonomię za 
podstawę polityki; korygując jej opis, korygowali także wywiedziony z niego 
program polityczny. Tego rodzaju poglądy zapewniały legalnym marksistom 
łaskawą tolerancję ze strony władz, tym bardziej że środowisko uważało za 
swego głównego wroga wszelkie grupy populistyczne, prowadzące rewolu-
cyjną agitację wśród ludu i akceptujące terrorystyczne metody walki poli-
tycznej. Początkiem XX wieku legalni marksiści, w tym Struwe, przejdą wy-
raźnie na pozycje liberalne. Wcześniej jednak, wraz z Plechanowem, położą 
fundamenty pod organizację rosyjskiej socjaldemokracji.

W 1883 roku właśnie Plechanow założył w Szwajcarii pierwszą rosyjską 
organizację marksistowską o nazwie Wyzwolenie Pracy. Ale to nie ona miała 
zapisać się na kartach historii. Piętnaście lat później, wczesną wiosną, od-
było się w Mińsku spotkanie grupy dziewięciu socjalistów, które nazwano 
szumnie I Zjazdem Rosyjskiej Socjal-Demokratycznej Partii Robotniczej 
(inna nazwa: Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Rosji, SDPRR). Wśród 
uczestników nie było żadnego „większego” nazwiska, ponieważ działaczom 
emigracyjnym przyjazd do Rosji wydawał się zbyt ryzykowny. Całkiem słusz-
nie – większość dziewięcioosobowej grupy świeżych członków partii wkrót-
ce aresztowano37. Zaszczyt przygotowania programowego manifestu na tę 
okazję przypadł Piotrowi Struwe, nic więc dziwnego, że za główne zadanie 
klasy robotniczej uznano wyręczenie słabej i tchórzliwej burżuazji rosyjskiej 
w walce o wolność polityczną38. Tego rodzaju postulaty, mimo umocowania 
w Marksowskich założeniach historiozofi cznych, miały stosunkowo niewielki 
potencjał polityczny, jeśli pod tym terminem rozumieć chęć aktywizacji 
inteligencji i być może przyszłej aktywizacji mas ludowych. Marksizm na

35 Czasem całkiem dosłownie. Pod wpływem depresji wywołanej oskarżeniami kolegów 
o rzekome sprzyjanie interesom burżuazji popełnił samobójstwo młody rewolucjonista-mar-
ksista, Mikołaj Fiedosiejew; patrz: A. Walicki, Polska, Rosja, marksizm…, s. 118.

36 R. Kindersley, Th e First Russian Revisionists. A Study of ‘Legal Marxism’, Oxford 1962.
37 A.B. Ulam, Th e Bolsheviks: Th e Intellectual and Political History of the Triumph of Com-

munism in Russia: with a New Preface, Cambridge 1998, s. 149.
38 A. Walicki, Polska, Rosja, marksizm…, s. 100–101.
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Zachodzie opowiadał się za praktyką rewolucyjną, w której analizy historycz-
ne pełnić miały rolę pomocniczą i motywującą do działania. Tak Plechanow, 
jak legalni marksiści wydawali się zbyt przywiązani do naukowej strony dzie-
ła Marksa i niezdolni do podbicia wartości marksizmu na rosyjskim rynku 
idei. Pod tym względem wypracowaną przez autora Kapitału dialektyczną 
„wartość dodaną” zdecydowanie lepiej mieli zagospodarować ci, których dro-
ga do marksizmu rozpoczynała się od ruchu narodnickiego39. Zdawali so-
bie oni sprawę, że zbyt dosłowne potraktowanie procesu historycznego jako 
zdeterminowanych rozwojem bazy materialnej przemian nadbudowy nie jest 
atutem w społeczeństwie chłopskim, skazywanym przez tego rodzaju teorię 
na zagładę. Nic dziwnego, że Nikołaj Michajłowski zarzucał marksizmowi 
w ogóle „fatalizm, doktrynerską sztywność w połączeniu z dialektyczną so-
fi styką, dogmatyczną zarozumiałość i wyniosłą obojętność na los konkret-
nych, żywych ludzi”40. Jak staram się przekonywać od początku tej książki, 
są to zarzuty nieuniknione w przypadku teorii formułowanych za pomocą 
myślenia koherencyjnego, które wierząc we własną spójność, nie potrafi  się 
powstrzymać od formułowania coraz bardziej odległych od doświadczenia 
wniosków. Mimo to jako metoda dialektyka kusi ciągle na nowo, wzbudzając 
w swych adeptach niepozbawione intelektualnej dumy przekonanie, że im 
właśnie uda się wykorzystać jej siłę lepiej i bez zgubnych konsekwencji. Tego 
zadania podjął się Lenin, wznosząc swą dialektyczną jengę nie tylko w umy-
śle, lecz także w bycie, i przez to sprowadzając dialektykę na świat. 

2. „Lenin – wielki teoretyk”41

Poznanie człowieka nie jest […] linią prostą, lecz linią krzywą, zbliża-
jącą się nieskończenie do szeregu kręgów, do spirali. Dowolny odcinek, 
skrawek, kawałek tej linii krzywej może być przekształcony (jednostron-
nie przekształcony) w samodzielną, całkowitą linię prostą, która (gdy 
spoza drzew nie widzi się lasu) prowadzi wówczas do bagna […]42.

Historyk rzadko może sobie pozwolić na spersonalizowany opis wydarzeń 
historycznych. Dlatego przypadek Lenina, rewolucji październikowej 1917 
roku i losów bolszewizmu w ZSRR pozostaje tak intrygujący. Oczywiście

39 Podziały ideowe wśród inteligencji rosyjskiej były dynamiczne i nie zawsze ostre; patrz 
m.in.: M. Smoleń, Rosyjska inteligencja liberalna i radykalna w XIX i na początku XX wieku, 
Kraków 2010. 

40 A. Walicki, Polska, Rosja, marksizm…, s. 99.
41 Nawiązanie do tytułu książki: Lenin – wielki teoretyk, red. M.W. Iskrow, tłum. M. Jurecki 

i in., Warszawa 1970.
42 W.I. Lenin, W sprawie dialektyki [w:] tenże, Dzieła wszystkie, t. 29, Warszawa 1985, s. 300.
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rewolucja bolszewicka, jak to zwykle bywa, miała przyczyny o wiele szersze 
niż wola jednego człowieka. Słuszna jednak wydaje się opinia Adama Ulama, 
że wola ta miała znaczenie wyjątkowe. Zdaniem Ulama można sobie wyobra-
zić rewolucje francuskie bez Napoleona, a nawet rozwój narodowego socjali-
zmu w Niemczech bez Hitlera. Nie sposób jednak wyobrazić sobie bez Leni-
na radzieckiego komunizmu43. W tym przypadku myśl dała początek bytowi. 
Na ironię zakrawa fakt, że była to myśl materialistyczna, która jednoznacznie 
deklarowała prymat bytu. 

„Lenin był postacią niezwykłą”44, wypada zgodzić się z opinią otwierają-
cą jedną z jego ostatnich biografi i. Jednym z ważniejszych aspektów tej nie-
zwykłości była moim zdaniem wyraźna skłonność – rozwinięta pod wpły-
wem Hegla i Marksa – do posługiwania się strategią koherencyjną zarówno 
w myśleniu politycznym, jak i w późniejszym politycznym działaniu. Nie-
zrozumienie specyfi ki takiego właśnie wyboru intelektualnego sprawia, że 
„niezwykłość” Lenina nabiera charakteru nazbyt idiografi cznego, co z kolei 
utrudnia zrozumienie jego działań w perspektywie historycznej. Konsekwen-
cją jest jednostronność ocen, wiodąca do znacznej (żeby nie powiedzieć „dia-
lektycznej” w rozumieniu Arystotelesa) rozbieżności poszczególnych opinii 
na temat samego Lenina i odegranej przez niego roli politycznej. Robert Ser-
vice wyjaśnia na przykład:

Sformułowane przeze mnie […] wnioski różnią się w wielu zasadniczych 
kwestiach od opinii innych badaczy. Zdecydowanie nie podzielam poglądu Neila 
Hardinga, który stara się dowieść, że wszystkie koncepcje Lenina wywodziły się 
wyłącznie z przesłanek czysto marksistowskich, a jego działania były wyłącznie 
pochodną owej „ortodoksji doktrynalnej”. Nie uważam również – wbrew stanowi-
sku Marcela Liebermana – jakoby uciekając się do autorytarnych metod sprawo-
wania rządów, Lenin starał się zminimalizować ich negatywne skutki. Nie prze-
mawia do mnie także tok rozumowania F.H. Carra, który uważa, że po dojściu 
do władzy Lenin całkowicie wyrzekł się koncepcji rewolucyjnych i przekształcił 
w polityka oddanego bez reszty budowie i umacnianiu struktur nowego państwa. 
Tak samo nie do przyjęcia wydaje mi się nakreślony przez Richarda Pipesa obraz 
Lenina jako bezideowego mordercy, którego poglądy mają zdecydowanie dru-
gorzędne znaczenie dla zrozumienia jego osobowości. Lenin nie był bezideow-
cem. Książka ta podważa też jednoznacznie stanowiącą punkt wyjścia rozważań 
Aleksandra Sołżenicyna i Dmitrija Wołkogonowa tezę, w myśl której Lenin był 
postacią całkowicie obcą tradycji rosyjskiej i równie jednoznacznie zwalcza po-
glądy Walentina Sołuchina, zwolennika koncepcji genetycznego związku poglą-
dów ideowych Lenina z żydowskim pochodzeniem jego przodków. Nie przeko-
nuje mnie również stanowisko polemistów z przeciwnego wymienionym powyżej 
autorom bieguna światopoglądowego, dlatego też odrzucam stanowczo pogląd 
Orlanda Figesa, jakoby agresywna polityka Lenina wobec innych państw – na 

43 A.B. Ulam,Th e Bolsheviks…, s. VII.
44 R. Service, Lenin. Biografi a, tłum. M. Urbański, Warszawa 2003, s. 5.
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przykład Polski – podyktowana była wyłącznie względami obronnymi, a on sam 
wyrzekł się koncepcji rewolucji powszechnej45.

Jak widać z powyższego cytatu, każdy kolejny biograf Lenina zmuszony 
jest do poruszania się w gąszczu odmiennych interpretacji. Nie inaczej ma się 
sprawa z badaczami całej koncepcji „leninizmu” czy „bolszewizmu”46. Na-
suwają się tu nieuniknione i posiadające bogatą literaturę dyskusje, których 
wątkiem przewodnim jest trudne pytanie o to, na ile Włodzimierz Uljanow 
był dłużnikiem Karola Marksa i marksizmu, a na ile jego przekonania od-
zwierciedlały rodzimą, rosyjską tradycję kulturową. Na ogół próby odpo-
wiedzi na to pytanie przyjmują perspektywę analityczną. Poszukuje się na 
przykład głównych składowych jego formacji intelektualnej, bada wpływ 
środowiska rodzinnego, proces edukacji, działalność publiczną, a wreszcie 
samą twórczość. Dzięki staraniom historyków, dysponujących po upadku 
ZSRR coraz szerszą, a przede wszystkim bardziej wiarygodną bazą źródło-
wą, można tutaj odnotować znaczące postępy, których dowodem jest książka 
Service’a. Ścieżka analityczna z wielu względów nie może jednak być uznana 
za wystarczającą. Pozwala ona coraz precyzyjniej wyróżnić ważne elementy 
składające się na demonstratywną „prawdę o Leninie”, ale z przyczyn obiek-
tywnych prawda ta nie może zadowolić historyka myśli politycznej. A to 
choćby dlatego, że wiele „faktów” dotyczących Lenina nie ma na tyle ostrych 
granic, by można było usystematyzować je w postaci przekonujących wekto-
rów nadających czytelny kierunek jego koncepcji. Problemy mnożą się już od 
samego początku. Wiemy na przykład, że brat przyszłego architekta ZSRR, 
Aleksander, został stracony za udział w nieudanym zamachu na Aleksan-
dra III, pomimo usilnych starań rodziny o jego uwolnienie. Wiemy także, że 
rodzeństwo Uljanowów było z sobą bardzo zżyte, ale śmierć brata nie wpły-
nęła szczególnie na zachowanie Włodzimierza, który właśnie przygotowywał 
się do egzaminów szkolnych i zdał je jak zwykle wyśmienicie. Wszystkie te 
fakty wydają się mieć znaczenie, i to znaczenie niebagatelne, więc prowokują 
do interpretacji. Czyżby Włodzimierz już wówczas nie popierał terroru indy-
widualnego? Był pozbawiony ludzkich odruchów i emocji? A może właśnie 
pod wpływem śmierci brata wzrosła jego tajona nienawiść do caratu, pchają-
ca młody umysł w stronę radykalizmu? Odpowiedź na takie pytanie w dużej 
mierze zależy od wrażliwości psychologicznej i wykracza zdecydowanie poza 
fakty. Podobnie pewna wiedza, że jedną z najbardziej lubianych przez Lenina 
książek była praca Nikołaja Czernyszewskiego Co robić?, a nie tylko Kapitał 

45 Tamże. 9.
46 Używam tych pojęć zamiennie jako równoważnych sformułowaniu „myśl polityczna 

Lenina”. Ten brak analitycznej precyzji jest usprawiedliwiony celem badawczym – nie zgłę-
biam tutaj szczegółowo treści koncepcji Włodzimierza Uljanowa, ani narosłych wokół niej 
interpretacji. W sprawie odcieni znaczeniowych i formalnego rozumienia bolszewizmu w lite-
raturze patrz m.in.: R. Stobiecki, Bolszewizm a historia, Łódź 1998, s. 15–53.
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Marksa, nie wystarcza do autorytatywnego wskazania rzeczywistych źródeł 
Leninowskich sympatii lewicowych. Dała tutaj o sobie znać dusza wrażliwe-
go rosyjskiego inteligenta czy raczej uległość wobec argumentów niemieckiej 
teorii? A może szukać trzeba jeszcze gdzie indziej, skoro na honorowym 
miejscu w pokoju młodego Lenina stała amerykańska książka poświęcona 
krytyce niewolnictwa – Chata wuja Toma47.

Podane przykłady wydawać się mogą żartobliwe, ale tracą taki posmak, 
jeśli uświadomić sobie, że zastanawiających i niejednoznacznych faktów 
związanych z Leninem jest cała masa. Uzna on siebie za marksistę, a zara-
zem zmodyfi kuje teorię Marksa, a nawet zaprzeczy jej praktycznym wnio-
skom, przeprowadzając rewolucję w Rosji. Postawi na zryw rewolucyjny, ale 
znów nie da się obiektywnie stwierdzić, czy ta determinacja zrodzona została 
pod wpływem marksizmu, czy też wpływ (a jeśli tak, to do jakiego stopnia) 
miała na nią erupcja nastrojów rewolucyjnych wśród inteligencji rosyjskiej. 
Jeśli dodać do tego, że Lenin niejednokrotnie zmienia zdanie, a nawet sobie 
przeczy48, nieunikniony staje się wniosek, że „problem Lenina” nie może zo-
stać rozwiązany raz na zawsze. A to uzasadnia wybór narracji syntetycznej, 
nieograniczającej się do stwierdzania faktów, ale dążącej do nadania sensu 
całej twórczości i działalności tej wyjątkowej pod wieloma względami po-
staci. Takie spojrzenie pozostaje świadomie jednostronne, co nie znaczy 
„subiektywne”. Podaje ono bowiem wprost założenia, z których się wywo-
dzi, przez co określa z góry zakres swej stosowalności i świadomie uznaje 
własną ograniczoność. Jak powiedziałby wykorzystany we Wprowadzeniu 
Frege – oświetla przedmiot z konkretnej, i uznanej za interesującą, perspek-
tywy. Jak powiedziałby natomiast Lenin (a także Hegel, Marks, Engels i nawet 
Oakeshott) – opisuje las, a niekoniecznie wszystkie znajdujące się w zasięgu 
wzroku drzewa. Metoda dialektyczna, a dokładniej: strategia koherencyjna, 
będąca istotą tej metody, może mieć jak najbardziej naukowe zastosowania. 
Zwłaszcza wobec stanowisk, które same się do niej odwołują.

W przypadku przedstawionego dalej portretu leninizmu założenia, 
o których mowa w poprzednim akapicie, dotyczą trzech kwestii. Pierwsze 
z nich jest oczywiste i wynika ze specyfi ki całej książki: uważam, że twór-
czość i działalność polityczna Lenina (także, co szczególnie warte podkre-
ślenia, w okresie sprawowania władzy) pozostaje pod wyraźnym wpływem 
jego preferencji w zakresie stosowania myślenia dialektycznego. I właśnie na 

47 R. Service, Lenin…, s. 47.
48 Przeczy dialektycznie. Dlatego Marek Waldenberg miał rację, gdy w Słowie wstępnym 

do jednej ze swych prac pisał, że jej celem jest m.in.: „wykazanie bezzasadności licznych wy-
stępujących w zachodniej literaturze «leninologicznej» opinii o rzekomych, daleko idących, 
wewnętrznych sprzecznościach w koncepcjach Lenina. Opinie te są bowiem najczęściej 
oparte na zestawianiu wyrwanych z kontekstu sformułowań pochodzących z różnych okresów”; 
M. Waldenberg, Rewolucja i państwo w myśli politycznej W. Lenina, Warszawa 1978, s. 6.
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przejawach tego związku chcę się tutaj skoncentrować, jeszcze raz podkre-
ślając, że mam na myśli przede wszystkim właściwą metodzie dialektycznej 
dominację strategii koherencji jako wysoce swoistego sposobu myślenia po-
litycznego. Sformułowana dzięki metodzie dialektycznej teoria staje się tu 
podstawą interpretacji wszystkich możliwych do zaobserwowania faktów, 
a z racji swej ogólności sama pozostaje poza zasięgiem jakiejkolwiek krytyki. 
Przedstawiona na początku pracy historia dialektyki pozwala stwierdzić, że 
myślenie takie ma ściśle określone konsekwencje, a stosowane w sposób nie-
umiarkowany owocuje dogmatyzmem lub też przeradza się w czczą sofi stykę. 

Założenie drugie polega na dołączeniu do głosów tych historyków 
idei, którzy podkreślają rolę teorii w działalności Lenina i stworzonej 
przez niego partii rewolucyjnej. Jest mi tu bliskie przekonanie badaczy ta-
kich jak Alvin Gouldner, którzy wprawdzie odrzucają „wulgarny idealizm”, 
głoszący, że wszelkie działania bolszewików dadzą się wywieść bezpośrednio 
z wyznawanej przez nich teorii marksistowskiej, ale odrzucają również 
pogląd o surowym pragmatyzmie Lenina, podporządkowującego wszystko 
dążeniu do władzy49. „Bez rewolucyjnej teorii niemożliwy jest również ruch 
rewolucyjny”50, stwierdzał Lenin w Co robić?. Sądzę, że nie można zrozumieć 
ani konsekwencji Lenina w obronie wielu „niepraktycznych” poglądów, ani 
też dokonywanych często z dnia na dzień reorientacji programu polityczne-
go bez poważnego potraktowania jego ideologicznego zaangażowania. Zwią-
zek między praktyką a teorią staje się przy tym bardziej zrozumiały właśnie 
dzięki uwzględnieniu wyjątkowości istniejącego między nimi dynamicznego 
łącznika – dialektycznego myślenia, umożliwiającego przetłumaczenie ogól-
nych zasad na język konkretu, i odwrotnie: ujęcia konkretu w ramach ogólnej 
koncepcji.

I wreszcie trzecie wstępne założenie. Odnosi się ono wprost do pytania, 
czy Lenina, a właściwie to wszystko, co postać ta symbolizuje w historii, uznać 
należy przede wszystkim za wytwór kultury rosyjskiej, czy też jest to „zjawisko 
polityczne” importowane z zewnątrz i jako takie obce czy wręcz narzucone 
Rosji51. Z rozmysłem używam tu tak ogólnych pojęć, by pomieściły one w so-
bie wszelkie możliwe wersje tego pytania: dotyczące związku leninizmu z mar-
ksizmem, źródeł opracowanej strategii rewolucyjnejczy wreszcie historycz-
nych przyczyn sukcesu bolszewików. Jest mi tutaj bliska linia rozumowania 
badaczy polskich, takich jak Andrzej Walicki oraz Janusz Dobieszewski, 
skłonnych eksponować genetyczne więzi między leninizmem a dynamicznie 
różnicującą się w stuleciu XIX tradycją rosyjskiej myśli politycznej. Szczegól-

49 A.V. Gouldner, Th e Two Marxisms, New York 1980, s. 7–8.
50 W.I. Lenin, Co robić? [w:] tenże, Dzieła wybrane (dalej LDW, t. 1– 4), t. 1, Warszawa 

1978, s. 198.
51 Interesujące z fi lozofi cznego punktu widzenia stanowisko w tej kwestii przedstawił: 

M. Bierdiajew, Źródła i sens komunizmu rosyjskiego, tłum. H. Paprocki, Kęty 2005.
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nie interesujące wydają mi się uwagi Dobieszewskiego, który za Arnoldem 
Toynbeem skłonny jest postrzegać karierę marksizmu w Rosji jako trzeci 
z kolei „zryw okcydentalizacji”52, będący przejawem „strukturalnego oddzia-
ływania zewnętrza na historię Rosji”53. Oddziaływania „strukturalnego”, 
a więc formującego istniejący w samej Rosji zbiór doświadczeń kulturowych. 
Zgodnie z takim poglądem: „Marksizm był nową – pozbawioną motywów 
narodowych oraz treści religijnych – postacią uniwersalistycznych korze-
ni i celów wszystkich zwrotnych przemian w historii Rosji”54. Analogicznie 
„strukturalny” charakter przypisać można roli marksizmu w kształtowaniu 
idei leninizmu. Marksistowski szkielet Leninowskiego projektu wysuwa się 
tutaj na plan pierwszy, ale ten widoczny prymat nie wyklucza włączenia 
w jego ramy niemarksistowskich idei i treści. 

Intelektualne poszukiwania Lenina, które zaprowadziły go do marksizmu, 
nie trwały długo, ale były wyjątkowo intensywne. Jak sam przyznawał, z Ka-
pitałem Marksa zapoznał się nie wcześniej niż w 1889 roku55. W 1901 roku 
wybrał swój pseudonim, który najprawdopodobniej pochodził od jednej 
z głównych rosyjskich rzek56 (większa Wołga była już „zajęta” przez Plecha-
nowa57, który był pierwszym adresatem listu podpisanego „Lenin”). W kwiet-
niu 1902 roku wiedział już, „co robić?”58, celowo wybierając na tytuł swej 
broszury pytanie postawione niemal czterdzieści lat wcześniej przez Czerny-
szewskiego. Czernyszewski miał wszelkie zadatki na idola młodej i buntow-
niczej inteligencji. Swą powieść pisał w więzieniu i choć zdaniem wielu był 
raczej kiepskim pisarzem (wyśmiewanym m.in. przez Fiodora Dostojewskie-
go), dzieło trafi ło bezbłędnie w gusta rewolucjonistów. Prezentowało ideał 
nowego człowieka59 – bezwzględnie oddanego dziełu rewolucji, której nie 
traktowano jako odległego marzenia, ale praktyczny program racjonalnych 

52 J. Dobieszewski, „Zewnętrzność” w rosyjskiej fi lozofi i historii [w:] Wokół słowianofi l-
stwa…, s. 47. Takim pierwszym „zrywem okcydentalizacji” była organizacja Rusi pod wodzą 
normańskich Waregów (dynastia Rurykowiczów), drugim zaś, inspirowane ideami zachod-
nioeuropejskiego oświecenia, reformy Piotra I.

53 Tamże, s. 46.
54 Tamże, s. 50.
55 R.H. Th een, Lenin: Genesis and Development of the Revolutionary, Princeton 1979, s. 49.
56 Możliwe jednak, że pseudonim był zupełnie przypadkowy – Władimir Uljanow miał 

ich ponad 150; tamże, s. 21. 
57 Pierwotnie Lenin darzył Plechanowa niemal bezkrytycznym uwielbieniem. Został jed-

nak przez niego potraktowany jak „karierowicz”, co wyraźnie zraniło jego uczucia. Odtąd, jak 
zauważa Service, nigdy już Lenin nie będzie wchodził w żadne sojusze z pobudek uczucio-
wych; tenże, Lenin…, s. 136.

58 Według wielu badaczy broszura Co robić? to swego rodzaju przełom w politycznych 
poszukiwaniach Lenina i zapowiedź bolszewizmu. Inaczej na ten temat: L.T. Lih, Lenin and 
the Great Awakening [w:] Lenin Reloaded, red. S. Budgeni in., Duke University Press, 2007, 
s. 292 i nn.

59 F. Copleston, Philosophy in Russia…, s. 100 i nn.
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działań wynikających z rozpoznania konkretnej sytuacji. Czernyszewski był 
nie tylko materialistą. Równie bliski był mu utylitaryzm Jeremy’ego Benthama, 
zakładający, że postępowanie jednostki motywowane jest dążeniem do przy-
jemności. Tak, przyznawał Czernyszewski, ale cóż może człowiekowi sprawić 
większą przyjemność niż obserwowanie rozkwitu całej wspólnoty, której jest 
on częścią? Przy takim postawieniu sprawy liberalny egoizm, nastawiony wy-
łącznie na realizację interesu własnego, wydawał się marną namiastką szczęś-
cia. Oświecony i rozsądny egoizm nakazywał działanie na rzecz ludu, zwłasz-
cza jeśli lud sam nie potrafi ł jeszcze zrozumieć i praktykować zasad powyższej 
etyki. Tę lekcję Lenin zapamiętał na całe życie i, jak zauważają niektórzy bada-
cze, jesienią 1917 roku to duch Czernyszewskiego, nie Marksa, kazał Leninowi 
sięgnąć po władzę60. O ile Marks, przywiązany do wynikającego z materiali-
zmu historycznego postulatu naukowego obiektywizmu, unikał jednoznacz-
nego opowiadania się po stronie takich czy innych zamierzeń politycznych 
(wolał interpretować je po fakcie – jak w przypadku Komuny Paryskiej), o tyle 
Lenin w tym jednym punkcie nie wahał się nigdy. Socjalizm jest wartością, ale 
to rewolucja jest zadaniem, na którym należy skoncentrować całą uwagę. Tłu-
macząc się z nienapisania siódmego rozdziału broszury Państwo a rewolucja, 
wyjaśni Lenin, że przeszkodziły mu w tym wypadki zapowiadające rewolucję 
październikową. I doda z zapałem ucznia Czernyszewskiego: „Z takiej «prze-
szkody» można się tylko cieszyć […]; przyjemniej i pożyteczniej przeprowa-
dzać «doświadczenie rewolucji» niż o nim pisać”61. 

Bezwzględna wiara w możliwość i konieczność przeprowadzenia w Ro-
sji rewolucji, i to rewolucji socjalnej, wyzwalającej siły społeczne, a nie tyl-
ko zmieniającej ustrój polityczny, to sedno politycznego stanowiska Lenina. 
Świadoma postawa rewolucyjna, jeśli miała dawać jakąkolwiek nadzieję suk-
cesu, musiała być umocowana w wiedzy dotyczącej konkretnych warunków 
działania, ale nie mogła przekreślać inicjatywy i wolności jednostki. Lenin, 
podobnie jak Marks, zdawał sobie sprawę z własnej historyczności i nie-
bezpieczeństw ideologicznego oderwania od świata faktów, ale – i tu także 
wskazać należy podobieństwo do wielkiego poprzednika – traktował historię 
jak tworzywo, które poddać się musi ludzkiej świadomej działalności. Takie 
stanowisko – świadomie lub nie – od początku biegło torem rozumowania 
Marksa, odróżniającego historię (sprawę bytu) i politykę (w dużej mierze 
sprawę świadomości); a wtórnie dyskurs naukowy (i obiektywizm nauki 
korespondencyjnej) od wykładu (prymatu koherencji i dialektyki). Pozo-
stawiając na boku możliwe przyczyny tej szczęśliwej zbieżności, nie sposób 

60 Co wystarcza, zdaniem Josepha Franka (najsłynniejszego znawcy twórczości Dosto-
jewskiego i jego czasów), by uznać powieść Czernyszewskiego za „najskuteczniejsze dzieło 
propagandowe, jakie kiedykolwiek napisano w formie fi kcji”; J. Frank, Dostoevsky: A Writer in 
His Time, Princeton 2010, s. 400.

61 W.I. Lenin, Państwo a rewolucja, LDW, t. 2, s. 641–642.
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uniknąć podejrzenia, że właśnie ona zadecydowała o absolutnej oryginal-
ności poglądów Lenina. Dzięki uznaniu podmiotowego charakteru działań 
politycznych uniknął on pesymistycznych wniosków Plechanowa i legalnych 
marksistów, nazbyt przywiązanych do naukowych analiz Marksa i postrzega-
jących jego wizję procesu historycznego jako jeszcze jedno z obiektywnych 
i niepodważalnych twierdzeń. W oczach tego pokroju marksistów program 
Lenina będzie do końca nieuprawnionym tryumfem idealistycznego narod-
nickiego „subiektywizmu” i „blankizmu”62. Nie zmieni tej oceny nawet suk-
ces rewolucji bolszewickiej. Przeciwnie, umocni tylko wcześniejszą diagnozę, 
że program Lenina jest zdradą teorii marksistowskiej, ponieważ wprowadza 
socjalizm odgórnie i z użyciem siły, a więc na przekór historycznym prawid-
łowościom. A jednak, wbrew opinii Plechanowa, „subiektywizm” Lenina nie-
wiele miał wspólnego z ideami narodnickimi. Choć doceniał on pracę takich 
zwolenników działalności spiskowej jak Tkaczow, a nawet przejął od nich 
pogląd o roli rewolucyjnej awangardy, podkreślał zawsze konieczność zacho-
wania więzi między partią a masami63. Nie akceptował jednak wywodzącej 
się z idei słowianofi lskich tradycji idealizowania rosyjskiego ludu. Zdaniem 
Lenina masy odzwierciedlały przede wszystkim „obiektywny” stan bazy ma-
terialnej i jako takie stanowiły wyłącznie ogniwo pośredniczące, w obszarze 
którego spotykały się działania świadomego rewolucjonisty i efekty koniecz-
nych historycznych przemian. To tutaj polityka poddawać się miała ewentu-
alnej weryfi kacji ze strony nauki (socjologii i historii)64.

Po klęsce Komuny Paryskiej w 1871 roku nadszedł kres trwającej prawie 
sto lat „masowej polityki rewolucyjnej”65 w Europie, uosabianej przez idee 

62 A. Walicki, Polska, Rosja, marksizm…, s. 124.
63 Neil Harding określa występujące często w literaturze przekonanie o woluntarystycznej 

i subiektywistycznej postawie Lenina „legendą”, wiązaną przede wszystkim z broszurą Co ro-
bić?. Badacz ten tłumaczy przekonująco, że takie ujęcie jest niewłaściwe, podobnie jak przyj-
mowanie na podstawie tej samej pracy, iż Lenin był przekonany o bezwzględnej wyższości 
wąskiej partii rewolucyjnej nad ruchem masowym; por. N. Harding, Lenin’s Political Th ought, 
Chicago 2009, s. 135 i nn. Rozwój partii (świadomości komunistycznej) musi wiązać się z roz-
wojem historycznym, a więc można jedynie mówić o względnych preferencjach w zakresie 
taktyk działania. Z faktu historycznego, że właśnie ta taktyka okazała się skuteczna dialektyk 
nie wyciąga wniosku, że powinna ona zostać uznana za obiektywną „istotę” programu komu-
nistycznego. Poparcie mas dowodzi obiektywnej słuszności działań partyjnych. Dlatego Lenin 
będzie na przykład za zachowaniem dodatku „bolszewicy” w nazwie partii, oddającego m.in. 
i to, że jego opcja ma autentyczną większość wśród jej sympatyków; por. W.I. Lenin, Państwo 
a rewolucja…, s. 600.

64 Nota bene, za każdym razem, kiedy „obiektywnie” (naukowo) stan bazy zakwestionuje 
określony pogląd czy dowiedzie nieskuteczności działania politycznego, Lenin chętnie przy-
zna się do błędu i swą politykę zmieni. Tak powinien uczynić każdy racjonalny polityk. Róż-
nica polega jednak na tym, że nie-dialektyk bierze osobistą odpowiedzialność za błąd (często 
rezygnując na przykład z pełnionej funkcji), a dialektyk robić tego nie musi, o czym dalej.

65 N. Redfern, Class or Nation: Communists, Imperialism and Two World Wars, London 
2005, s. 13.
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rewolucji francuskiej i hasła anarchistyczne. W ten sposób najbardziej lewi-
cowym programem politycznym pozostawał na przełomie stuleci marksizm; 
tyle że i on tracił rewolucyjny zapał. Uważając przeprowadzenie rewolucji 
za swe osobiste zobowiązanie, Lenin postanowił rozniecić tę iskrę na nowo. 
Najpierw od strony teoretycznej, rozwijając swoją wersję marksizmu, którą 
przedstawił na brzemiennym w skutki II Zjeździe Socjaldemokratycznej Par-
tii Robotniczej Rosji, zorganizowanym w 1903 roku w Brukseli, a później 
przeniesionym do Londynu. Tak ujrzał światło dzienne bolszewizm66.

Praktyczna orientacja Lenina – wykazywany tak często pragmatyzm, 
elastyczność w zawieranych sojuszach, zaprzeczanie wcześniejszym twier-
dzeniom, krytyka dogmatyzmu i niezapowiedziane zmiany przyjmowanych 
„taktyk” – sprawia, że nazwanie go „myślicielem” brzmi śmiesznie. Nawet tak 
elokwentny historyk jak Copleston czuł się nieswojo, wywiązując się z wy-
raźnym zażenowaniem z obowiązku zreferowania „myśli Lenina”67. A jed-
nak dwuznacznych etycznie zasług Lenina nie da się sprowadzić głównie do 
„odegrania roli historycznej”, jak chce Copleston, czyli doprowadzenia do 
przejęcia władzy w Rosji przez bolszewików. Dla Lenina władza nie była ce-
lem samym w sobie, lecz torować miała drogę prawdzie, której znalezienie 
wymagało nie lada wysiłku umysłowego. Lenin myślał – i jakkolwiek try-
wialne może się to wydawać – bez zrozumienia szczególnego Leninowskiego 
myślenia nie da się zrozumieć jego kariery. Myślenie niekoniecznie wymaga 
oryginalności i rozmachu. Władimir Iljicz Uljanow już od lat szkolnych był 
doskonałym uczniem. Gimnazjum w Symbirsku skończył jako jeden z naj-
lepszych wychowanków. Usunięty z uniwersytetu w Kazaniu za udział w nie-
legalnym zebraniu, w ciągu roku samodzielnie przerobił materiał z wszyst-
kich lat studiów i dzięki protekcji matki został dopuszczony do egzaminów 
eksternistycznych w Petersburgu. Tak został prawnikiem – w każdym razie 
formalnie (praca w kancelarii pozostała tylko epizodem), ponieważ od po-
czątku upatrzył sobie zupełnie inną profesję: zawodowego rewolucjonisty, 
powołanego do zniszczenia odwiecznego samodzierżawia i całkiem nowego 
w Rosji kapitalizmu. Adam Ulam zauważa żartobliwie, że pierwsze zwycię-
stwo Lenina nad carską Rosją i kapitalizmem miało miejsce w czasie jego 
przymusowej podróży na Syberię (1897)68. W przeciwieństwie do wcześ-
niejszych pokoleń zesłańców, często wędrujących na piechotę i w kajdanach, 
Lenin był przewożony nową koleją transsyberyjską. Doskwierał mu jednak 
panujący w pociągu tłok, co doprowadziło do symbolicznego incydentu na 

66 W maju 1904 r. Lenin wydał książkę podsumowującą (z własnego punktu widzenia) 
przebieg i decyzje II Zjazdu: tenże, Krok naprzód, dwa kroki wstecz (Kryzys w naszej partii), 
LDW, t. 1, s. 389–468.

67 F. Copleston, Philosophy in Russia…, s. 284–312. Nie potwierdza tej opinii całkiem ob-
szerna praca Hardinga.

68 A.B. Ulam, Th e Bolsheviks…, s. 128.
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stacji w Samarze. Świeżo upieczony zesłaniec wszczął „wściekłą awanturę”69 
z konduktorem, domagając się dopięcia dodatkowego wagonu. I o dziwo, 
jego prośba-groźba została spełniona, przez co dalszą podróż odbył w kom-
fortowych już warunkach.

To właśnie na Syberii Lenin ugruntował swą marksistowską tożsamość. 
Wracał w 1900 roku przekonany, że zna teorię, która jako jedyna nadaje się na 
podstawę skutecznego działania politycznego. Przez następne lata bronił jej 
zażarcie, nie tyle przed wrogami z konkurencyjnych kręgów liberalnych czy 
konserwatywnych (ci po prostu tkwili w błędzie i szkoda było dla nich czasu), 
ile raczej przed tymi marksistami, którzy (nie zawsze wiedząc o tym) zdra-
dzili marksizm. Każdy ortodoks, czy to religijny, czy polityczny, wie, że naj-
bardziej szkodzą prawdzie heretycy, nie poganie. A tych w rosyjskim nurcie 
socjalistycznym pojawiało się coraz więcej – ku rosnącemu zdenerwowaniu 
Lenina, zmuszonego porzucać wcześniejsze przyjaźnie, a nawet krytykować 
mentorów takich jak Plechanow70. Po 1900 roku Lenin zdał sobie sprawę, że 
właściwie nikogo nie można być pewnym. Na Zachodzie sytuacja marksizmu 
wydawała się jeszcze gorsza. Coraz wyżej podnosiła głowę hydra tzw. rewi-
zjonizmu. 

3. Ortodoksja czy rewizjonizm

To, co obecnie przeżywamy […] w dziedzinie ideologii: polemika z po-
prawkami teoretycznymi do Marksa – […] wszystko to niezawodnie kla-
sa robotnicza przeżyje w rozmiarach bez porównania większych, kiedy 
rewolucja proletariacka zaostrzy wszystkie kwestie sporne, […] zmusi 
w ogniu walki do oddzielania wrogów od przyjaciół, do odrzucania 
kiepskich sojuszników dla zadania decydujących ciosów wrogowi71.

W 1899 roku ukazała się książka Eduarda Bernsteina Warunki wstępne dla 
socjalizmu i zadania socjaldemokracji72. Jej lektura była dla Lenina szokiem. 
Jak wspomina żona, Nadieżda Krupska, Włodzimierz nie mógł spać i strasz-

69 R. Service, Lenin…, s. 112.
70 Wydaje się, że główną różnicą między stanowiskiem Plechanowa a Lenina była tylko 

i aż odpowiedź na postawione przez tego drugiego pytanie „co robić?”. Spór dotyczył kwestii 
praktycznych, a więc bieżącej polityki bardziej niż światopoglądu. Pod względem założeń teo-
rii Lenin wydaje się raczej dłużnikiem Plechanowa, który w pismach polemicznych (m.in. wo-
bec Bernsteina) ukazywał głęboki związek między marksizmem i materializmem a dialektyką.  

71 W.I. Lenin, Marksizm a rewizjonizm, LDW, t. 1, s. 636–645.
72 E. Bernstein, Die Vorraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialde-

mokratie, Stuttgart 1899.
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nie schudł73. Bernstein, przyjaciel Engelsa, przez marksistów uważany wręcz 
za spadkobiercę Marksa, pozwolił sobie na daleko idącą „niedyskrecję”74. 
Powiedział głośno to, co wielu socjalistom nie dawało spokoju od dawna: 
rozwój kapitalizmu nie potwierdzał przewidywań Karola Marksa. Burżua-
zja miała się całkiem dobrze, a niektórzy jej reprezentanci głośno domagali 
się poprawy warunków pracy dla robotników, zamiast wyzyskiwać ich coraz 
bardziej brutalnie, zaostrzając w ten sposób walkę klasową. Robotnicy uświa-
damiali sobie wprawdzie coraz wyraźniej swe odmienne interesy klasowe, ale 
zamiast wzmacniać w ten sposób wiodące do rewolucji poczucie wyalieno-
wania z całego systemu ekonomicznego i politycznego, woleli organizować 
związki zawodowe. Proletariat chciał zmian, ale czekał na elitę, która dopro-
wadzi do nich metodami legalnymi, którą to możliwość dawały powstające 
instytucje przedstawicielskie. Czyżby Marks się mylił?

Bernstein nie obarczał winą wielkiego poprzednika. W końcu materialista 
nie przewiduje przyszłości i jest świadomy warunkowości własnych prognoz. 
Nadszedł jednak czas, kiedy należy zrewidować dogmaty (powstałe przez 
nadmierne przywiązanie do Marksowskiej „prawdy historycznej”) i przyznać 
otwarcie, że do realizacji socjalizmu potrzebne jest państwo, nawet jeśli chwi-
lowo to państwo burżuazyjne. A to oznacza, że zamiast chlubić się prześlado-
waniami i działalnością w podziemiu, marksiści powinni dążyć w swych kra-
jach do legalizacji partii socjaldemokratycznych, startu w wyborach, a może 
i udziału w koalicjach rządowych razem z liberalnymi skrzydłami burżuazji75. 
Odtąd w wielu marksistowskich głowach zacznie dojrzewać myśl, że ruch 
robotniczy, odpowiednio skanalizowany i zagospodarowany, będzie tą siłą, 
która wyniesie socjalistów do władzy całkowicie legalnie. Tryumf socjalizmu 
jest koniecznością historyczną, a jego zwycięstwo będzie tym wspanialsze, 
im bardziej świadome i dokonane nie w dziele zniszczenia, lecz cierpliwej 
budowy.

Bernstein, zdaniem Lenina, popełnił niemal świętokradztwo. Zapropo-
nowany przez niego reformizm (wprowadzanie socjalizmu drogą odgórnych 
reform) niszczy cały polityczny potencjał marksizmu:

„Cel ostateczny jest niczym, ruch – wszystkim” – to sławetne słówko 
Bernsteina lepiej od wielu długich rozpraw wyraża istotę rewizjonizmu. Określać 
swoje postępowanie od wypadku do wypadku, przystosować się do wydarzeń 
dnia, do drobnych zmian politycznych, zapominać o podstawowych interesach 

73 R.H. Th een, Lenin…, s. 94.
74 A.B. Ulam, Th e Bolsheviks…, s. 154.
75 Pierwszym socjalistycznym ministrem w rządzie burżuazyjnym został za przyzwole-

niem swej partii francuski polityk, Alexandre Millerand. Szybko zbliżył się on jednak do pra-
wicy i został w 1904 r. wykluczony z partii. Kariera polityczna Milleranda (premier, a później 
prezydent Republiki Francuskiej) niekoniecznie mogła więc być uznana za dowód siły ugru-
powań socjalistycznych. 
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proletariatu i o zasadniczych cechach całego ustroju kapitalistycznego, całej ewo-
lucji kapitalistycznej, poświęcać te podstawowe interesy dla rzeczywistych lub 
mniemanych chwilowych korzyści oto polityka rewizjonistyczna76.

Na tego rodzaju brak ideologicznego kompasu nie zgodzi się żaden my-
ślący marksista. I rzeczywiście, początkowo z krytyką Bernsteina wystąpili 
zarówno Karl Kautsky, jak i Karl Liebknecht i Róża Luksemburg, ale wkrótce 
i oni, zdaniem Lenina, zaczęli niebezpiecznie odchodzić od tzw. ortodoksji, 
zasługując w oczach rosyjskiego rewolucjonisty na miano „renegatów”.

Spór o rewizjonizm i ortodoksję w ramach marksizmu należy do najbar-
dziej podstawowych i najbardziej zarazem niejasnych, a często jałowych spo-
rów w historii idei. W zależności od przyjmowanych kryteriów nietrudno 
wykazać, że właściwie wszyscy marksiści, na czele z Marksem i nie wyłącza-
jąc Lenina, należeli do rewizjonistów. Rewizyjny charakter miała zresztą cała 
tradycja myślenia zapoczątkowana przez Hegla. To on przecież zrewidował 
Kanta, by samemu zostać zrewidowanym przez Feuerbacha, którego zrewi-
dował Marks. Chcąc wykorzystać marksizm do budowy komunizmu w Rosji, 
Lenin również był skazany od początku na dokonanie istotnej rewizji Mar-
ksowskiego stanowiska. A przecież równocześnie i niezmiennie podkreślał 
swą ortodoksyjność i wierność. Można tym zapewnieniom nie ufać i uznać 
je za koniunkturalne. Sądzę jednak, że akurat tutaj to Lenin miał absolutną 
rację. Trzeba odróżnić rewizję od rewizjonizmu. Jak przekonująco tłumaczy 
węgierski marksista György Lukács: 

Ortodoksyjny marksizm nie oznacza więc bezkrytycznego uznawania wyni-
ków badań Marksa, nie oznacza też „wiary” w tę lub ową tezę ani nie polega na 
interpretowaniu „świętej księgi”. Ortodoksja w kwestiach marksizmu odnosi się 
raczej do metody. Jest nią naukowe przeświadczenie, że w dialektycznym mar-
ksizmie została znaleziona właściwa metoda badawcza, że metodę tę można kon-
tynuować, rozwijać i pogłębiać tylko w kierunku określonym przez jej odkrywcę 
[…]77.

Rewizjonizm nie zrozumiał właściwie istoty metody dialektycznej, na-
wet jeśli werbalnie akceptował zawarte w marksizmie dialektyczne wyraże-
nia (kult sprzeczności, formalne odwołania do konfl iktu klasowego i walki). 
W oczach Bernsteina, a później kontynuatorów jego myśli, konieczność „re-
wizji” ustaleń Marksa wynikała z dążenia do obrony korespondencyjnego 
charakteru marksizmu, czyli jego naukowości. Materializm historyczny sam 
nasuwał uprawniony wniosek, że w miarę pojawiania się nowych zjawisk 
„materialnych” i wynikających stąd nowych problemów należy uzupełnić, 
a czasem zmodyfi kować polityczny program ruchu robotniczego. Walka Le-
nina z rewizjonizmem wszelkiej maści dowodzi, że w swej koncepcji postawił 

76 W.I. Lenin, Marksizm a rewizjonizm…, LDW, t. 1, s. 643.
77 G. Lukács, Historia i świadomość klasowa, tłum. J. Siemek, Warszawa 1988, s. 68.
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nie na taką naukową stronę marksizmu, ale jego przekaz polityczny. Zapoży-
czenia od Marksa niekoniecznie miały dotyczyć zaspokajającej potrzeby po-
znawcze „wartości użytkowej” konkretnych elementów jego teorii, ale przede 
wszystkim opisanej w poprzednim rozdziale „wartości dodanej” marksizmu, 
motywującej do działania i jawnie ufającej sile dialektyki. W słuszności włas-
nego stanowiska upewnił się Lenin w latach 1914–1916, kiedy to na emigracji 
sumiennie przestudiował ważniejsze (z punktu widzenia dialektyka) dzieła 
Hegla78. To Hegel, nie Marks, nauczył Lenina myśleć i korzystać z dialektycz-
nych praw79. Jak pisał: „mądry idealizm jest bliższy mądremu materializmo-
wi niż głupi materializm”80, przy czym mądry idealizm to właśnie idealizm 
dialektyczny.

Wiele wypowiedzi Lenina wydaje się przeczyć tezie zawartej w ostatnim 
akapicie. Już w jednej z pierwszych prac wyśmiewał on „bzdury” wywodzone 
z założenia o pokrewieństwie marksizmu z heglizmem81, przyjmowanego tak 
przez narodników, jak przez legalnych marksistów i wszelkich historycznych 
deterministów. Próba odseparowania Marksa od Hegla miała tu jednak na 
celu obronę rewolucyjnego charakteru koncepcji Marksowskiej i nie doty-
czyła metody dialektycznej82. Z czasem Lenin wyraźnie doceni głębokie po-
wiązanie między heglizmem i marksizmem właśnie w aspekcie dialektyki83, 
upominając się jeszcze w 1922 roku o konieczność studiowania i wyciągania 
wniosków z Heglowskiej metody poznania84.

78 F. Copleston, Philosophy in Russia..., s. 298. 
79 Por. W.I. Lenin, Karol Marks, LDW, t. 1, s. 932–933.
80 Za: M. Liebman, Leninism Under Lenin, London 1980, s. 444. Słowa Lenina potwier-

dzają, że nie da się zrozumieć jego koncepcji bez zrozumienia dialektyki w całej jej swoistości 
myślenia ogarniającego całość dzięki strategii koherencji. Także bez umiejętności budowa-
nia dialektycznych powiązań między twierdzeniami, które dla Lenina są traktowaną łącznie 
„sprzecznością dialektyczną”, a dla nie-dialektycznych badaczy jego myśli stają się „opozycja-
mi realnymi”, czyli „dychotomiami” (według schematu logicznego: Lenin zgadzał się z tym 
i tym, a odrzucał to i to); por. np. R. Stobiecki, Bolszewizm a historia…, s. 61.

81 W.I. Lenin, Treść ekonomiczna narodnictwa i jej krytyka w książce p. Struwego [w:] tenże, 
Dzieła, t. 1, Warszawa 1950, s. 364.

82 A wręcz dotyczyć nie mogła, skoro na dialektyce spoczywał główny ciężar rewolucyj-
nej wymowy twierdzeń Marksa. Dialektyczny wymiar myśli Lenina, w tym jego akceptację 
materializmu dialektycznego, prezentuje w wyczerpujący sposób, opracowana przez zespół 
Instytutu Filozofi i Akademii Nauk ZSRR pod redakcją G. Kursanowa, praca Historia dialek-
tyki marksistowskiej. Etap leninowski (wyd. pol. Historia dialektyki marksistowskiej. Etap le-
ninowski, red. G Kursanow, tłum. S. Jędrzejewski, Warszawa 1979). Ciekawy jest zwłaszcza 
rozdział ostatni, w którym autorzy odnoszą się do krytyków dialektyki (głównie zachodnich 
„sowietologów”).

83 Por. A. Walicki, Polska, Rosja, marksizm…, s. 119; W.I. Lenin, W sprawie dialektyki, 
LDW, t. 1, s. 987.

84 W. Lenin, O znaczeniu wojującego materializmu, LDW, t. 4, s. 506.
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Rewidować marksizm bez rewizjonizmu można jedynie od strony dialek-
tycznej85 – czyli wykorzystując formalny schemat teoretyczny (historyczną 
„jengę” opracowaną przez Marksa) do reinterpretacji obserwowanych w rze-
czywistości faktów (konkretnej sytuacji rosyjskiej). Modyfi kacja przebiega 
więc w świadomości rewolucjonisty i wzmacnia tę świadomość na tyle, by 
mogła ona opracować nowy program zdolny przyspieszyć ewentualne obiek-
tywne procesy historyczne w konkretnych historycznych warunkach. Świa-
doma polityka musi być polityką twórczą i aktywną, a tego nie zapewni jej 
naukowa część materializmu historycznego, bezwzględnie uznająca wtórność 
myśli wobec bytu. Przeciwnie, dopiero zainicjowanie rewolucyjnych zmian 
przez nieuznających determinizmu rewolucjonistów potwierdzi Marksow-
ską teorię – a nawet jej deterministyczną wymowę. „Naukowość” Marksa 
ma praktyczny sens tylko w służbie skutecznej polityki. A siłą napędową tejże 
jest dialektyczne myślenie.

Są powody, by stwierdzić, że Leninowi wykorzystanie „wartości dodatko-
wej” marksizmu udało się lepiej niż wszystkim innym marksistom. Lepiej na-
wet niż Marksowi, któremu jednak wypada wybaczyć spadek intelektualnej 
formy pod koniec życia, kiedy to za wszelką cenę chciał zachować kontrolę 
nad coraz silniejszym, ale i coraz bardziej niejednolitym ruchem robotni-
czym. Nie jest łatwo być żywym autorytetem po swej własnej kanonizacji. 
Większość świętych ma ten komfort, że może milczeć, a ich prawda, nawet 
jeśli reinterpretowana przez następców, sama uchodzi za kompletną i skoń-
czoną. Marks natomiast nieustannie był wzywany do tablicy: Jak rozumieć 
Komunę Paryską i jej klęskę? Dlaczego robotnicy angielscy są niechętni re-
wolucji? Jak powinni zachowywać się marksiści w krajach rolniczych? Udzie-
lanie odpowiedzi wymagało wysiłku, a zdarzało się, że nawet merytorycznej 
zmiany wcześniejszych diagnoz. Jedna z takich zmian nastąpiła około roku 
187786, a dotyczyła oceny szans ominięcia przez Rosję stadium kapitalizmu 
i wkroczenia bezpośrednio do socjalizmu (być może przy okazji rewolucji 
ogólnoeuropejskiej87). Wyjaśnienia Marksa w tej kwestii zdawały się sprzyjać 
nie tyle rosyjskim marksistom, ile sympatykom ruchu narodnickiego. W swej 
najbardziej radykalnej postaci zostały one sformułowane w roku 1881, kiedy 

85 Pod koniec życia Lenin, przeglądając książkę dotyczącą rewolucji rosyjskiej, napisze: 
„Szczególnie rzuca się w oczy pedanteria wszystkich naszych drobnomieszczańskich demo-
kratów, podobnie jak wszystkich bohaterów II Międzynarodówki. […] Wszyscy oni nazywają 
siebie marksistami, pojmują jednak marksizm do niemożliwości pedantycznie. Nie zrozumieli 
zupełnie tego, co w marksizmie jest decydujące, mianowicie: jego rewolucyjnej dialektyki”; 
W.I. Lenin, O naszej rewolucji [w:] tenże, Dzieła wszystkie, t. 45, Warszawa 1989, s. 370.

86 A. Walicki, Polska, Rosja, marksizm…, s. 126.
87 K. Marks, List do Wiery Zasulicz (8 marca 1881 r.), MED, t. 19, s. 264.



245IV. Lenin: wielki budowniczy

to z bezpośrednim pytaniem do Marksa zwróciła się Wiera Zasulicz, rosyjska 
rewolucjonistka i była terrorystka88, współpracowniczka Plechanowa:

Jest Panu prawdopodobnie wiadoma rola, jaką Pański Kapitał odgrywa w na-
szych dyskusjach nad kwestią agrarną w Rosji i nad naszą wspólnotą wiejską. Od 
takiego czy innego sposobu widzenia tej kwestii zależą nawet osobiste losy na-
szych rewolucyjnych socjalistów […] Zrozumie więc Pan, w jakim stopniu inte-
resuje nas Pańskie zdanie w tej kwestii i jak wielką przysługę by nam Pan oddał 
wykładając swoje poglądy na następujące kwestie: jaki los czekać może naszą 
wspólnotę wiejską i czy wszystkie kraje świata muszą – na mocy konieczności 
historycznej – przejść przez wszystkie fazy produkcji kapitalistycznej89.

Odesłany zwrotnie list był krótki, ale wymowny zarówno w formie, jak 
i w treści. Usprawiedliwiając się trwającą od dekady „chorobą nerwów”, któ-
ra nie pozwalała mu na napisanie szerszej pracy90, Marks marksista ogra-
niczył się do dokonania egzegezy odpowiedniego fragmentu dzieła Mar-
ksa patrona marksistów. Powołując się na fragment Kapitału głoszący, że 
podstawą systemu kapitalistycznego jest wywłaszczenie rolników, którego 
skutki najwyraźniej widać w Anglii, ale które następuje i nastąpić musi także 
w innych krajach Europy Zachodniej, mógł swobodnie przedstawić własne 
konkluzje. Były to konkluzje całkowicie logiczne, pod jednym wszakże wa-
runkiem: wymagały zapomnienia o całej politycznej i rewolucyjnej wymowie 
teorii marksistowskiej. Wniosek pierwszy: skoro w Rosji chłopi nie mają pry-
watnej własności, to oczywiście wywłaszczyć się ich nie da. Wniosek drugi: 
jest wyraźnie napisane, że w ślady Anglii nieuchronnie idą kraje Europy „Za-
chodniej”, a Rosja przecież leży na wschodzie. Podsumowując:

Analiza dana w Kapitale nie dostarcza zatem dowodów ani za, ani przeciw 
żywotności wspólnoty wiejskiej, ale specjalne badania, które w tej dziedzinie po-
czyniłem w oparciu o materiały wyszukane przeze mnie w źródłach oryginalnych, 
przekonały mnie, że wspólnota ta jest punktem oparcia dla odrodzenia społecz-
nego Rosji; żeby mogła ona jednak spełniać taką rolę, trzeba by było najpierw 
wyeliminować owe zgubne wpływy, na jakie jest zewsząd narażona, a następnie 
zapewnić jej normalne warunki swobodnego rozwoju91.

Wydawać by się mogło, że rosyjscy marksiści otrzymali zielone światło 
na snucie projektów dotarcia do socjalizmu swoją drogą, być może nawet 

88 Zasulicz dokonała w 1878 r. zamachu na generała Fiodora Triepowa, gubernatora Pe-
tersburga wsławionego udziałem w tłumieniu polskiego powstania styczniowego. Triepow 
przeżył, a w trakcie procesu Zasulicz została uniewinniona (co swoją drogą dowodzi niezależ-
ności sądownictwa, reformowanego przez Aleksandra II); A. Siljak, Angel of Vengeance, New 
York 2008, s. 10–11. 

89 W. Zasulicz, List z 16 lutego 1881 r., MED, t. 19, s. 653–654.
90 Ofi cjalna odpowiedź na list Zasulicz była piątą wersją listu, znacznie krótszą od pierw-

szego szkicu (patrz MED, t. 19).
91 K. Marks, List do Wiery Zasulicz…, s. 265.
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z pominięciem kapitalizmu i z wykorzystaniem tradycyjnej wiejskiej obsz-
cziny, oczywiście po „wyeliminowaniu z niej zgubnych wpływów”, cokolwiek 
miałoby to znaczyć. Horyzonty dla rosyjskiej myśli marksistowskiej rozsze-
rzały się więc niepomiernie, nie wspominając o złagodzeniu kompleksów 
związanych z poczuciem niższości wobec zachodnioeuropejskich kolegów, 
którzy w myśl hasła „byt określa świadomość” mieli prawo uważać się za bar-
dziej wtajemniczonych w istotę socjalizmu. A jednak słowa Marksa wśród 
rosyjskich marksistów wywołały jedynie konsternację – tak wielką, że list do 
Zasulicz opublikowano dopiero w 1924 roku92. Lenin w tym czasie miał lat 
jedenaście i nie myślał jeszcze o działalności politycznej ani nie zaglądał do 
socjalistycznej literatury przynoszonej do domu przez brata. Gdyby jednak 
to on kilkanaście lat później otrzymał podobny list, uznałby go najprawdo-
podobniej za „renegackie” dzieło „burżuazyjnego apologety”. Nie dlatego, że 
zachęcało Rosjan do twórczego przetwarzania marksizmu, tak by teoria nie 
przeszkadzała, ale wspierała działania praktyczne, zawsze zależne od kon-
kretnych warunków. Krytykę Lenina wzbudziłby sposób, jakim posłużył się 
Marks, by nie zamknąć podwoi swej teorii przed krajami wyraźnie do niej 
niepasującymi. Była to droga logiki i korespondencji, a Lenin doskonale zda-
wał sobie sprawę, że polityczna siła marksizmu tkwi w dialektyce i koherencji. 

Rewizjoniści, a często nawet sam Marks, nie rozumieli potęgi włożonego 
im do ręki narzędzia. Nazbyt byli przywiązani do „kalkulującego” rozumu, 
krytykowanego przez Hegla jako niższa postać myślenia. Dążyli do wiedzy 
i prawdy, ale wykorzystując strategię korespondencji – cierpliwie gromadząc 
obserwacje i rozpoznając nowe, niekwestionowane fakty, zrodzone przez dy-
namicznie się rozwijającą rzeczywistość. Akceptowali teorię Marksa – była 
ona dla nich Oakeshottowską „wieżą poznania”, z której okien, jak zakładali, 
ma się roztaczać widok pozwalający zrozumieć współczesność. Coraz wy-
raźniej jednak wieża okazywała się za mała, a widok ograniczony. By temu 
zaradzić, należało, jak zakładali, wyjść naprzeciw światu – pobrać zeń nowe 
materiały budowlane: dane, fakty, procesy – i dokonać gruntownego remon-
tu. Rozbudować wieżę, wznieść kolejne piętra, wymienić elementy, które 
wydawały się zużyte. Tego rodzaju działania były zgodne z naukowymi aspi-
racjami marksizmu, który z uwagi na swój materializm starał się trzymać 
zawsze krok za istniejącym już bytem. Wbrew szumnym zapowiedziom Tez 
o Feuerbachu o zmianie świata, Marks był nadal fi lozofem, który wolał wyjaś-
niać. Na szczęście dla Lenina został jednak „ukąszony” przez Hegla i dał się 
zarazić entuzjazmem przepowiadania nadejścia ostatniej epoki w dziejach. 
Pomiędzy korespondencyjnymi cegiełkami mniejszych i większych twier-
dzeń, hipotez, zależności tkwiła w wielkim i zróżnicowanym dziele Marksa 

92 A. Nove, Economic History of the USSR, 1917–1991, New York 1993, s. 27.
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dialektyczna koherencyjna wieża, której spójność zapewniały odkryte prawa 
rozwoju społeczno-ekonomicznego. 

Ortodoksja Lenina polegała na przejęciu właśnie tego projektu, który 
z racji bezpośrednich inklinacji politycznych należy uznać za najważniejszą 
część marksizmu rozumianego jako „myśl polityczna”. Takim marksistą był 
Marks, kiedy w przedmowie Kapitału pisał: 

Nawet gdy jakieś społeczeństwo wpadnie na trop prawa natury, rządzącego 
jego ruchem – a wykrycie ekonomicznych praw ruchu nowoczesnego społeczeń-
stwa jest właśnie ostatecznym celem niniejszego dzieła – nawet wówczas nie może 
ono ani przeskoczyć przez naturalne fazy swego rozwoju, ani usunąć ich dekre-
tami93.

Bez uświadomienia sobie konieczności historycznej (czyli ufi lozofi cznie-
nia historii naturalnej) marksizm przestaje być marksizmem, i to z co naj-
mniej kilku względów. Po pierwsze dlatego, że bez specyfi cznie całościowej 
wizji procesu historycznego napędzanego przez przeciwieństwa i niezależ-
nego od czyjejkolwiek woli słabnie jego radykalizm, tak charakterystyczny 
dla Manifestu Komunistycznego. A przecież właśnie ten radykalizm, głoszą-
cy „naukową” konieczność walki o socjalizm i komunizm, zdaniem samego 
Marksa odróżniał go od wszelkiego rodzaju utopistów z innych nurtów poli-
tycznych. Po drugie, materializm historyczny bez uniwersalnych „praw” (po-
rządkujących rzeczywistość według czytelnego formalnego schematu) nada-
wałby wszelkim wypowiedziom na temat przyszłego komunizmu charakter 
wyłącznie normatywny, ponownie nasuwając skojarzenia z utopizmem i ide-
alizmem. Nie ma oczywiście niczego złego w samym utopizmie i idealizmie, 
ale akurat dla marksisty to najgorsza z możliwych obelg. Walka o komunizm 
postrzegany jako suma pewnych wartości (sprawiedliwości społecznej, rów-
ności, wolności) byłaby walką na gruncie sensu, a nie prawdy. Otwierałaby 
ona drogę metafi zyce i nakazywałaby rozumieć związek między bytem i świa-
domością jako „przenikanie”, a nie „wynikanie”. Byłaby w gruncie rzeczy po-
wrotem do Kanta, uniemożliwiającym orzekanie o prawdzie w przypadku 
„rzeczy samych w sobie” (noumenów), czyli tych, których nie da się złapać 
w kategorie czasu i przestrzeni. A przecież komunizm ma dopiero nadejść, 
podobnie jak poprzedzająca go rewolucja.

Leszek Kołakowski94 dostrzega trudności i niezręczności towarzyszące 
próbom połączenia przez marksistów naukowego (obiektywnego i deter-
ministycznego) oglądu świata i ludzkiej historii z tezami politycznymi, po-
zwalającymi podjąć określone działania z uwagi na jakkolwiek uzasadnianą 
ich wartościowość. Kapitalizm musi upaść, przekonuje Marks. Dobrze, ale 
co pozwala nam uznać ten konieczny proces za godny czynnego wsparcia? 

93 K. Marks, Kapitał…, t. 1, s. 6.
94 L. Kołakowski, Główne nurty marksizmu…, t. II, s. 445 i nn.
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I dlaczego, jeśli nawet akceptujemy historyczną rolę walki klasowej, powinni-
śmy tworzyć partie socjaldemokratyczne, a nie na przykład wzmacniać soli-
darność burżuazji? A może lepiej zaczekać i raczej towarzyszyć naturalnemu 
upadkowi kapitalizmu niż kopniakami popychać historię do przodu? Moż-
liwych odpowiedzi na te pytania było wiele i właściwie wszystkie pojawiały 
się w łonie marksizmu, czyniąc zeń coraz bardziej różnobarwny wachlarz 
stanowisk. Wątpliwości nękały zwłaszcza tych marksistów, którym bliskie 
były problemy postawione przez Kanta z jednej, a ojca pozytywizmu, Augu-
sta Comte’a, z drugiej strony. Obydwa te stanowiska, choć z zupełnie prze-
ciwstawnych powodów, eksponowały nieusuwalną różnicę między danymi 
doświadczenia (fenomenami dla Kanta, faktami dla pozytywizmu) a twier-
dzeniami należącymi do metafi zycznego królestwa sensu. Kant bronił sensu 
przed prawdami doświadczenia, natomiast pozytywizm bronił prawdy fak-
tów przed wszelką metafi zyką. I jak tu być marksistą, który powinien nauko-
wo objaśnić nieuchronny upadek kapitalizmu, a przy tym starać się samemu 
podstawić mu nogę? 

Lenina tego rodzaju wątpliwości nie trapiły. Może właśnie z uwagi na 
mniejszą fi lozofi czną wrażliwość zdołał intuicyjnie przeczuć odmienność 
i wyjątkowość marksizmu Marksowskiego. Pisze Kołakowski:

Lenin, choć nie potrafi ł myśli swojej wyrazić w sposób jasny, usiłował wykazać 
tę istotną cechę marksizmu, którą Lukács dopiero miał wyjaśnić: marksizm usuwa 
w ogóle dychotomię „faktów” i „wartości”, albowiem jest on samowiedzą klasy ro-
botniczej, która chwyta sens procesu społecznego w samym akcie rewolucyjnego 
przeobrażania świata, a więc w tym historycznie uprzywilejowanym przypadku 
rozumienie historii i jej tworzenie pojawiają się jako jeden i ten sam akt. Lenin 
konsekwentnie odmawiał przyjęcia do wiadomości neokantowskich krytyk, lecz 
nie potrafi ł rozważyć istotnego sensu sporu […]. Pojmował wszelako niejasno, że 
charakterystyczną cechą marksizmu jest właśnie, iż nie ma on być czysto opisową 
teorią ani czysto normatywnym wezwaniem, ani kombinacją sądów opisowych 
i normatywnych, ale właśnie zjawiskiem, które jest rozumieniem i ruchem jed-
nocześnie […]95.

To prawda, że Lenin nie potrafi ł „rozważyć istotnego sensu sporu”, ale wy-
daje się, że przyczyna leżała jeszcze głębiej. Nie chodziło tylko o wykroczenie 
poza fakty i wartości umożliwiane przez fi lozofi ę marksizmu. Równie waż-
ny jest sposób tego wykroczenia, oparty na koherencyjnej strategii myślenia. 
Dzięki temu marksizm nie tylko usuwał dychotomię faktów i wartości, ale 
także pozwalał traktować te ostatnie jako równorzędne z faktami. To Hegel, 
za pomocą dialektyki, zdołał przekonać swych następców, że systematycz-
ność myślenia pozwala traktować korespondencję i koherencję jako rów-
norzędne strategie docierania do prawdy. Jeśli tak, to nie ma w poznawaniu 

95 Tamże, s. 445–446.
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żadnego piętra X, powyżej którego zmienia się jakościowy status uzyskiwa-
nych sądów (z faktów na wartości). Dlatego fi lozofi a Hegla, jawnie ideali-
styczna, uważana była przez swego twórcę za wiedzę prawdziwą i demonstra-
tywną w takim samym stopniu, w jakim za prawdziwe uważa swoje ustalenia 
fi zyk czy ichtiolog, przedstawiając potwierdzające je dowody. Materializm 
Marksa wprawdzie nakazywał ostrożność wobec takiego stanowiska, ale z su-
mieniem naukowca wygrała i w jego przypadku natura polityka. Jeśli dialek-
tyka jest drogą do prawdy, nawet jeśli to tylko prawda świadomości, być może 
potrafi  ona wpłynąć (a nawet zdeterminować) rozwój historyczny równie 
skutecznie jak naukowa prawda o przyrodniczej ewolucji bytu (rozwoju sił 
wytwórczych). Mówiąc prościej, być może część rozwoju społecznego może 
dokonać się nie w świecie, ale w świadomości, przez co kolejne etapy dziejów 
– i wreszcie upragniony komunizm – nadejdą wcześniej. Korzystając z for-
malnych praw rozwoju społecznego, można przedstawić sobie przyszły ruch 
historii w umyśle i zamiast czekać na powolną realizację tego ruchu przez 
nieświadomy byt– zadziałać na materię w sposób zgodny z posiadaną wie-
dzą. Warto zaznaczyć, że ten wątek obecny już we wczesnych pracach Marksa 
dostrzegł i rozwinął brat Lenina, tłumacząc na język rosyjski Przyczynek do 
krytyki heglowskiej fi lozofi i prawa96. Wykorzystując twierdzenie Marksa, że 
Niemcy w przeciwieństwie do Francji „przeżywają” wszystko w myśli, a nie 
działając w historii, przez co ich rozwój polityczny wyprzedza rozwój histo-
ryczny, Aleksander Uljanow bronił możliwości „przeskakiwania” przez nie-
które konieczne stadia rozwoju w przypadku społeczeństw, które posiadają 
wysoce rozwiniętą świadomość ideologiczną. Podobnie postanowił wyko-
rzystać „wartość dodaną” marksizmu Lenin, uznając dialektyczne prawa roz-
woju społecznego i wynikające z nich wnioski za jednoznacznie prawdziwe. 
Komunizm nie tylko „powinien” nadejść, ale nadejść „musi”, a rolą rewolu-
cjonisty jest zademonstrować, że teoria komunizmu ma bezpośrednie zasto-
sowanie praktyczne. Z końcowego egzaminu z logiki Lenin otrzymał w szko-
le ocenę „tylko” bardzo dobrą (w porównaniu z celującą ze wszystkich innych 
przedmiotów), ale dialektykiem był niezrównanym. Odkryty przez Marksa 
„sens” jest „prawdą” historii. Nie ma więc potrzeby, by prawdę tę uzasadniać 
i dążyć do uczynienia jej bardziej wiarygodną. Tymczasowo dialektyczna 
prawda o komunizmie jest własnością świadomych komunistów, ale wkrótce 
dzięki rewolucji stanie się prawdą demonstratywną, a jej obecność w świecie 
– faktyczność – odczują wszyscy. 

Lenin z pewnością nie był materiałem na fi lozofa. Jako aktywista politycz-
ny sięgał po pióro tylko po to, by skrytykować przeciwników i zmobilizować 
zwolenników. Jak zresztą pisał w 1899 roku: „Z punktu widzenia Marksa i En-
gelsa fi lozofi a nie ma żadnego prawa do odrębnego, samodzielnego istnienia 

96 A. Walicki, Poska, Rosja, marksizm…, s. 115.
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i materiał jej dzieli się między różne gałęzie nauki pozytywnej”97. Niestety 
wielu jemu współczesnych pozostawało innego zdania. A Lenin doskonale 
rozumiał, że obrona prawdy wymaga czasem opuszczenia jej bezpiecznych 
progów i rozprawienia się z wrogiem na jego terytorium. Kiedy więc wy-
magały tego okoliczności, nie unikał rozstrzygania kwestii ontologicznych 
i epistemologicznych, by zadbać o jakość całego marksistowskiego świato-
poglądu. Robił to z ogromnym zapałem, żeby nie powiedzieć furią, która po-
krywała niedostatki argumentacji. Pod względem teoretycznym powstałe tak 
prace są słabe, ale w tym wypadku nie chodzi o ich treść pozytywną – przed-
stawianie własnych poglądów, przekonywanie do ich akceptacji, wyjaśnianie 
nieścisłości itp. Liczy się nie to, co promuje Lenin, ale to, przeciwko czemu 
występuje. W kwestiach fi lozofi i nie musiał i nie zamierzał być twórczy. To, co 
należało zrozumieć czy pokazać, wyjaśnił Marks. Pozostała implementacja 
prawdy marksizmu w rzeczywistość polityczną. A nie można jej było przecież 
zasadzić na glebie pełnej chwastów.

W tym kontekście umieścić należy szczególną publikację w dorobku Leni-
na, która potwierdza, że jego dług wobec Marksa dotyczył przede wszystkim 
przejęcia określonego projektu budowy dialektycznej wieży-jengi. Mam na 
myśli opublikowaną w 1909 roku pokaźną książkę Materializm i empiriokry-
tycyzm. Jest to w opinii większości historyków fi lozofi i najbardziej pożałowa-
nia godna98 z prac pierwszego przywódcy ZSRR. I rzeczywiście, jeśli oceniać 
samodzielność i oryginalność fi lozofi cznych dywagacji Lenina, to można się 
tylko uśmiechać. Ale umieszczając zjadliwy paszkwil w szerszym kontekście 
ówczesnych sporów intelektualnych oraz znając cel przyświecający autorowi, 
można przynajmniej docenić bezkompromisowość i spójność całego przeka-
zu. A zarazem przekonać się, że Leninowski bolszewizm był już w tym okre-
sie nie tylko określonym zbiorem poglądów, ale przede wszystkim, jak rzecz 
określił Ulam, specyfi cznym „stanem umysłu”99.

W Materializmie i empiriokrytycyzmie głównym negatywnym rosyjskim 
bohaterem okazał się Aleksandr Bogdanow i grupa skupionych wokół nie-
go zwolenników empiriomonizmu. Sam Bogdanow należał do znanych bol-
szewików i współpracowników Lenina100 – tym ostrzej musiała wybrzmieć 
krytyka pod adresem tych, którzy schodzą na manowce, zwiedzeni rzekomą 
atrakcyjnością nowych prądów fi lozofi cznych.

97 W.I. Lenin, Treść ekonomiczna narodnictwa…, s. 453.
98 Jak pisze Ulam: „the most lamentable of his literary productions”; tenże, Th e Bolsheviks, 

s. 273.
99 Tamże, s. 199.
100 R. Service, Lenin…, s. 167. Podobnie jak Lenin, Bogdanow i Łunaczarski byli w tym 

czasie (1908) krytykami Plechanowa i jego sympatyków. Chcąc jednak nadać materializmowi 
mniej deterministyczne oblicze, wkraczali na ścieżki dla Lenina niedopuszczalne; por. przypis: 
W.I. Lenin, Materializm i empiriokrytycyzm, Warszawa 1984, s. 353.
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Nowe prądy, które ma na myśli Lenin, to przede wszystkim tzw. drugi 
pozytywizm, rozwijany w myśli niemieckiej niezależnie przez Richarda Ave-
nariusa101 i Ernsta Macha. Najogólniej, był on reakcją na odkrycia przyro-
doznawstwa, kwestionujące tradycyjne rozumienie „materii” jako czegoś na 
zewnątrz umysłu, co może być przez ten umysł obiektywnie poznane bez 
żadnych uprzednich założeń. Taki „pierwszy” pozytywizm prowadził do roz-
dwojenia świata na obiektywne zjawiska fi zyczne i subiektywne zjawiska psy-
chiczne. Od naukowca wymagał nieuprzedzonego badania doświadczenia, 
a więc ni mniej, ni więcej, jak tylko odcięcia się od własnej psychiki w oba-
wie przed zachwianiem obiektywizmu. Według Avenariusa jest to pierwszy 
grzech przeciwko samemu doświadczeniu, ze swej istoty będącemu jednoś-
cią102. Dowodzi on przy okazji, że to właśnie umysł narzuca doświadczeniu 
wiele nieuprawnionych wtrętów, pochodzących wyłącznie od niego. Takimi 
wtrętami są oceny etyczne czy estetyczne, a także antropomorfi zacja, czyli 
przypisywanie rzeczom własności posiadanych przez człowieka. Rolą nauki 
powinien być powrót do „czystego” doświadczenia, w tym celu jednak na-
uka sama musi poddać się wewnętrznemu oczyszczeniu. Po pierwsze, nie 
należy stawiać jej na piedestale, przeciwstawiając innym formom poznania. 
To prawda, że nauka ma szczególną wartość, ale nie dlatego, że dostarcza 
„lepszej” wiedzy, lecz dlatego, że dostarcza jej szybciej i w języku, który z ra-
cji oparcia na defi nicjach jest łatwiej komunikowalny. Po drugie, należy raz 
na zawsze zrezygnować z aspiracji nauki do wyjaśniania zjawisk. Tak zwane 
„wyjaśnienie”, czyli dążenie do przedstawienia „przyczyn” zjawiska, zakłada, 
że zyskujemy nad nim swoistą przewagę, a stąd tylko krok do poczucia, że 
sprawujemy nad światem kontrolę. Samo pojęcie „przyczyny” jest według 
empiriokrytycyzmu wytworem umysłu (na co zwracał już uwagę David 
Hume), które z nauki powinno być usunięte. Pozytywista musi zadowolić 
się opisem i staraniem o to, by opis ten upowszechnić, dzięki czemu wiedza 
będzie mogła zastąpić domysły i błędy. Również tzw. prawa rządzące prze-
biegiem zjawisk należy traktować wyłącznie jako raport z faktów. Mamy do 
nich zaufanie, jeśli sprawdziły się w wystarczającej liczbie przypadków, ale ta 
akceptacja wynika nie z założenia o ich bezwzględnej obowiązywalności, ale 
jedynie z ekonomii myślenia103. Nie potrafi libyśmy działać, gdyby przed każ-
dym działaniem umysł musiał od nowa rozpoznawać sytuację. Tkwi tu cieka-
wa sugestia, że nauka i jej rozwój podyktowane są dążeniem do zmniejszenia, 
a nie zwiększenia ludzkiego wysiłku poznawczego104. A jeśli jest inaczej, to 
sprzeniewierzamy się samej nauce.

101 To Avenarius nazywał swą koncepcję empiriokrytycyzmem.
102 R. Avenarius, W sprawie fi lozofi i naukowej, tłum. L. Karpińska, Warszawa 1908, s. 28.
103 Zasadę ekonomii myślenia przedstawił w 1882 r. Mach, a równolegle rozwijał ją Avena-

rius; por. W. Tatarkiewicz, Historia fi lozofi i, t. III, Warszawa, 1978, s. 101.
104 Por. R. Avenarius, W sprawie fi lozofi i naukowej…, s. 21.
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Empiriokrytycyzm był tylko jednym z kilku prądów zrodzonych na prze-
łomie stuleci w odpowiedzi na dokonania nauk takich jak fi zyka czy chemia. 
To fi zycy i chemicy, czyli naukowcy będący najbliżej „bytu”, zaczęli wysuwać 
twierdzenia takie jak „dematerializacja atomu” czy „ruch bez materii”, a zu-
pełni już nonkonformiści pisali o względności czasu czy wielowymiarowości 
przestrzeni. Obrońcy pozytywizmu stawali się krytykami jego, zdawałoby 
się, naturalnie materialistycznej wersji – chcąc chronić przekonanie o po-
znawczej wartości wiedzy naukowej, porzucali coraz chętniej materializm 
i realizm. Henri Poincaré stworzy konwencjonalizm, zakładający umowność 
języka nauki, a tylko patrzeć, jak niejaki Edmund Husserl będzie się domagał 
„wzięcia w nawias”105 istnienia świata. I jak w takich warunkach bronić po-
rządnego historycznego materializmu? Materializmu, który poza wszystkim 
innym wyjaśnia, a nie tylko opisuje.

Jak wspomniałam, nieistotna jest merytoryczna wartość pracy Lenina. 
Można się do woli pastwić nad kwiatkami w rodzaju autorytatywnego roz-
strzygnięcia, że przestrzeń ma tylko trzy wymiary106. Ale interesujące jest 
spojrzenie na to, co zostanie po odrzuceniu niebezpiecznych zdaniem autora 
poglądów. Jest to zespół warunków wstępnych, które decydują o marksistow-
skiej ortodoksji. Wydestylowany umysł marksisty pierwotnie składa się tylko 
z nich, co nie znaczy, że musi się do nich ograniczyć. Przeciwnie, jeśli tylko 
pozostanie wierny marksistowskiemu credo, może swobodnie rozpocząć sa-
modzielne myślenie. Rezultaty tego myślenia potrafi łyby zaskoczyć pewnie 
i samego Marksa, lecz to nie zmienia w niczym ich prawowierności. Autor 
Kapitału został już zaskoczony – przez sam byt: kapitalizm. Nadszedł czas, 
by zaskoczyć byt. 

Jako że Materializm i empiriokrytycyzm to przede wszystkim polemika, po 
wyeliminowaniu krytycznych uwag i odniesień niewiele zostaje do przedsta-
wienia. Jednak to, co pozostaje, jest wyjątkowo sugestywne. Dla Lenina prob-
lemy fi zyki i wynikające z nich problemy w teorii poznania, które skłaniają 
wielu do wycofywania się na pozycje różnych wersji subiektywizmu, są wy-
soce pomyślną okolicznością pozwalającą dowieść słuszności materializmu. 
Konkretnie: jedynej przekonującej jego wersji, czyli materializmu dialektycz-
nego, który wprost uznaje istnienie na zewnątrz świadomości „poruszającej 
się i wiecznie zmieniającej się materii”107. Ruch jest według założeń materiali-
zmu dialektycznego immanentną, „nieodłączną własnością materii”108, a nie 
tylko wynikiem wzajemnych oddziaływań pomiędzy posiadającymi możliwą 
do zdefi niowania „istotę” jej „kawałkami”, jak chciał zrodzony w XVII wieku 

105 Tzw. redukcja fenomenologiczna (epoché), niezbędna dla wyeliminowania sądów me-
tafi zycznych.

106 W. Lenin, Materializm i empiriokrytycyzm…, LDW, t. 1, s. 690 i nn.
107 Tamże, s. 728.
108 Tamże, s. 729.
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mechanicyzm. Niepokojące fi lozofów nauki „zniknięcie materii”, które jest 
owocem rozszerzania ludzkiego poznania, dokonuje się tym samym, według 
Lenina, wyłącznie na płaszczyźnie świadomości – wiedzy o rzeczywistości. 
Nie ma podstaw, by z racji odkrycia na przykład swobody przechodzenia 
materii w energię godzić się na logiczny wniosek, że rzeczywistość material-
na nie istnieje. Przeciwnie, jest to dowód, iż materia istnieje jak najbardziej, 
a jej cechą konstytuującą jest zdolność nieustannej przemiany. Rolą świado-
mości jest uznanie tego faktu jako faktu przyrodniczego i zakwestionowanie 
dotychczasowej postaci wiedzy naukowej, by otworzyć drogę wiedzy nowej 
i bardziej adekwatnej. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności podstawy fi lozo-
fi czne takiej nowej nauki zostały już opracowane przez Fryderyka Engelsa:

Materializm dialektyczny głosi z naciskiem, że wszelkie twierdzenie naukowe 
o strukturze materii i jej własnościach ma charakter przybliżony, względny, że 
w przyrodzie nie ma granic absolutnych, że poruszająca się materia przechodzi 
z jednego stanu w inny, na pozór, z naszego punktu widzenia, z góry przez ten 
pierwszy wykluczony, itd. […] Fizyka nowoczesna zabrnęła w idealizm przede 
wszystkim właśnie dlatego, że fi zycy nie znali dialektyki. Walczyli z materiali-
zmem metafi zycznym […], z jego jednostronną „mechanicznością” – i wylewali 
przy tym dziecko z kąpielą. Negując absolutny charakter najważniejszych i pod-
stawowych praw, staczali się do negowania wszelkiej obiektywnej prawidłowości 
w przyrodzie109.

W poprzednim rozdziale przekonywałam, że Engelsowski materializm 
dialektyczny był teorią dogmatyczną, której zadaniem było otoczenie ma-
terializmu historycznego nimbem prawdziwości, mimo wszelkich głoszo-
nych wszem i wobec zastrzeżeń Marksa o „historyczności” każdej wiedzy 
– a więc i samego marksizmu. Najważniejszy punkt materializmu historycz-
nego, oparty na założeniu wtórności świadomości wobec bytu materialnego, 
przeszkadzał istotnie w podsycaniu rewolucyjnych nastrojów politycznych. 
Skłaniał bowiem do wniosku, że dopóki rozwój bytu nie osiągnie pełni ko-
munizmu, każda świadomość pozostaje w istotny sposób „świadomością fał-
szywą”, zwłaszcza jeśli próbuje snuć domysły i przypuszczenia wykraczające 
poza aktualną postać bytu. W materializmie dialektycznym Lenin odkrył 
sposób110, by poradzić sobie z tą teoretyczną trudnością… i ocalić Marksa 
przed nim samym.

109 Tamże, s. 719.
110 Wydaje się, że w tym punkcie Lenin był dłużnikiem Plechanowa. To on w swych pismach 

polemicznych (m.in. wobec Bernsteina) podkreślał związek marksizmu i materializmu z dialek-
tyką, doceniając rozwiązania zaproponowane przez Engelsa. Zob. m.in. G. Plechanow, Podsta-
wowe zagadnienia marksizmu, maopd.fi les.wordpress.com/2012/11/podstawowe-zagadnienia-
-marksizmu-1908.pdf [dostęp: 26.06.2016].

Spór między Plechanowem a Leninem dotyczył przede wszystkim politycznych konsekwencji 
wynikających z akceptacji determinizmu historycznego, a takie błędy był Lenin skłonny wybaczać, 
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Wtórność świadomości wobec materii nie pozostawia żadnych wątpliwo-
ści, jeśli chodzi o „podstawowe zagadnienie gnoseologiczne”111, czyli status 
wiedzy ludzkiej. Każdy, nawet marksista, może się mylić w takim czy innym 
punkcie, ponieważ „przedstawienia ludzkie są względne”. Lecz „te względne 
przedstawienia, rozwijając się, idą po linii absolutnej prawdy, zbliżają się do 
niej”112. Uznając istnienie „linii prawdy absolutnej”, oddającej ruch materii, 
marksista ma istotną przewagę nad wszelkimi innymi głosicielami „przed-
stawień”. Dzięki Engelsowi zna bowiem formalne prawa rządzące rozwojem 
materii i przynajmniej co do nich ma absolutną pewność ich bezwzględnej 
obowiązywalności. A że również społeczeństwa ludzkie są częścią przyrody, 
z analogiczną rewerencją należy traktować sformułowane przez Marksa dia-
lektyczne prawa rozwoju społecznego, uznając je za absolutne i prawdziwe. 
Kwestionować fakt, że marksizm odkrył obiektywną prawidłowość, przyczy-
nowość, konieczność w przyrodzie (i historii), to „zrobić ze stanowiącej spo-
istą całość fi lozofi i sałatkę”113.

Lenin, przed nim Marks, a jeszcze wcześniej Hegel celowo rozmywali 
związek bytu i myśli (wiedzy), chcąc nadać swym koncepcjom – dzięki mocy 
dialektyki przekraczającym horyzont istniejącej rzeczywistości (piętro X) 
– walor pełnej obiektywności114. Mylili jednak prawdę z dogmatyzmem, su-
gerując, iż demonstracja faktów taka, jakiej żąda naukowa korespondencja, 
jest równoważna ich reinterpretacji, wykorzystującej strategię koherencji. 
Nie jest więc przypadkiem, że choć sami żądali od swych zwolenników dyna-
mizmu myślenia, nieustannej aktywności poznawczej, świeżego ujmowania 
nowych zagadnień – to reakcje na ich dzieła były odmienne od oczekiwanych. 
Ich teorie szybko zaczynały funkcjonować nie w postaci „żywej” prawdy, 

ponieważ nie naruszały tożsamości teorii (wprost przeciwnie – podsycały jej dialektyczność i ży-
wotność). Być może dlatego do końca zachował on wobec dawnego mentora względny szacunek. 

111 W. Lenin, Materializm i empiriokrytycyzm…, s. 650.
112 Tamże, s. 684.
113 Tamże, s. 696. Taką „sałatkę” przyrządziłam w poprzednim rozdziale, sugerując nie-

dwuznacznie, że Marks na ogół traktował dialektykę i jej prawa jako wytwór poznającej świat 
świadomości, a nie właściwość samego świata. 

114 Dlatego każda próba jednoznacznej (nie-dialektycznej) interpretacji ich poglądów 
na relację byt–świadomość wiedzie na manowce. Lenin próbował wyjaśnić swe stanowisko 
od strony fi lozofi cznej, korzystając z tzw. teorii odbicia, ale nie wnosiła ona do tematu wie-
le (poza okazją do kolejnych sporów). W przypadku Lenina fi lozofi czne założenia dotyczące 
wspomnianej relacji są o tyle istotne, że przekładają się na kwestie stricte polityczne – jak jego 
zmieniający się stosunek do mas chłopskich i ich rewolucyjności. Lenin zdążył w trakcie swej 
kariery wygłosić wszystkie możliwe poglądy w tej materii, ale to nie znaczy, że zmieniała się 
jego ocena chłopstwa jako klasy en gros posiadającej wyłącznie „fałszywą”, bo feudalną świado-
mość i przez to niezdolnej do działania celowego i wolnego. Choć możliwe są pewne chwilowe 
„przebłyski” świadomości także w tej warstwie, wymagają one impulsów zewnętrznych i świa-
domego pokierowania. Na temat leninowskiej teorii odbicia: P. Katona, O treści teorii odbicia, 
tłum. M. Hemmert-Udalska, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica” 1981, nr 1, 
s. 113–124.
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ale właśnie martwego dogmatu, zachęcającego do intelektualnego lenistwa 
i powtarzania tych samych tez. To jeszcze jeden argument pozwalający 
stwierdzić, że myślenie koherencyjne, mimo wielu zalet, do prawdy dopro-
wadzić nie potrafi , a zmuszone do jej produkcji, gubi właściwą sobie drogę 
sensu i staje się po prostu bezsensowne. 

Z największym rozmachem wypowiedział rzekomą „prawdę” Hegel, ale 
umieścił ją na gruncie fi lozofi i, gdzie szybko ujawniła swój metafi zyczny 
i niepraktyczny charakter. Marks przemawiał jako historyk i socjolog, po-
kazując marsz dialektycznej prawdy przez dzieje społeczeństw europejskich, 
ale czynił to raczej w celach edukacyjnych i wychowawczych. Lenin wreszcie 
zdecydował się na ostateczny test – prawda, zwłaszcza prawda materializmu, 
powinna się „zmaterializować”. Jest więc prawdą o tyle, o ile nada się jej walor 
stricte polityczny. Obiektywność praw historii da się zademonstrować dzięki 
ich wykorzystaniu do sprowadzenia na świat nowej formacji ekonomicznej. 
Komunizm to rzecz do zrobienia, a wolność rewolucjonisty polega na tym, 
że nikt nie może przeszkodzić mu w podjęciu się tego zadania. Dlatego nie 
dziwi, że pisząc o wolności woli, cytuje Lenin Engelsa:

Im bardziej wolny jest zatem sąd człowieka w jakiejś określonej kwestii, z tym 
większą koniecznością wyznaczona będzie treść tego sądu… Wolność polega więc 
na opartej o zrozumienie konieczności przyrodniczych władzy nad nami samymi 
i nad przyrodą zewnętrzną115.

Stosunek do materializmu dialektycznego będzie dla Lenina kryterium 
koniecznym i wystarczającym do oceny dowolnej teorii naukowej i dowol-
nego stanowiska politycznego. Jedno i drugie jest zresztą według autora Ma-
terializmu i empiriokrytycyzmu głęboko powiązane. Świadome i skuteczne 
działanie polityczne musi być oparte na prawdzie, a prawdą są właśnie za-
łożenia diamatu. Dlatego każdy, kto ośmiela się je podważać, zasługuje na 
określenie mianem „reakcjonisty”; bez względu na to, czy istotnie formułuje 
jakąś koncepcję polityczną, czy też przeprowadza tylko badania naukowe nad 
życiem owadów, o polityce nie myśląc.

Znajomość prawdy wyzwala, bo umożliwia zrozumienie konieczności, 
o którym tyle pisał Hegel. Volentem fata ducunt, nolentem trahunt116. A być 

115 W. Lenin, Materializm i empiriokrytycyzm…, s.  699.
116 Łac. Chętnych los prowadzi, niechętnych wlecze. Ten cytat z Listów moralnych Seneki 

przywołuje Lenin, analizując „oportunizm i krach II Międzynarodówki” w obliczu wybuchu 
wojny, którą wielu marksistów uznało za „narodową”, podczas gdy zdaniem Lenina trzeba 
ją uznać za wojnę „imperialistyczną”. Ujawnia się przy tej okazji niezachwiana wiara Lenina 
w nadrzędność odpowiedniej („prawdziwej” z punktu widzenia teorii) interpretacji sytuacji 
historycznej nad działaniami. Jak pisze np.: „Z uznania wojny za wojnę o wyzwolenie naro-
dowe wynika jedna taktyka, z uznania jej za imperialistyczną – druga. […] Kłamstwem jest 
twierdzić […], że stosunek do tej wojny nie został wyjaśniony. Kwestię tę nie tylko omawiano, 
ale i rozstrzygnięto w Bazylei […]”, a jednocześnie: „Nie znaczy to, że zerwanie z oportuni-
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może „chętni” przy odrobinie determinacji potrafi ą nawet pogonić opieszałe 
fatum.

4. Leninowskie salto vitale

Komentując szeroko przytoczone pod koniec poprzedniego podrozdziału 
słowa Engelsa, Lenin pisze z werwą:

Engels w przytoczonym rozważaniu stosuje otwarcie w fi lozofi i metodę „sal-
towitalną”, tzn. robi skok od teorii do praktyki. Żaden spośród tych uczonych 
(i głupich) profesorów fi lozofi i […] nie pozwala sobie na podobne, hańbiące 
przedstawiciela „czystej nauki” skoki. Czym innym jest bowiem dla nich teoria 
poznania, w której jak najwymyślniej spitrasić należy werbalistyczne „defi nicje”, 
a zupełnie czym innym – praktyka. U Engelsa cała żywa praktyka ludzka wdziera 
się w obręb samej teorii poznania, dostarczając obiektywnego kryterium prawdy: 
dopóki nie znamy prawa przyrody, prawo to, istniejąc i działając poza zasięgiem 
naszego poznania, czyni z nas niewolników „ślepej konieczności”. Skoro jednak 
poznaliśmy to prawo, działające (jak to tysiące razy powtarzał Marks) niezależnie 
od naszej woli i naszej świadomości – stajemy się panami przyrody117.

Co ważniejsze, stajemy się także panami historii, która jest przyrody częścią.
Z wszelkich potyczek fi lozofi cznych Lenin wracał na swój dobrze znany 

teren polityki uzbrojony w przekonanie o prawdziwości nauki Marksa. Praw-
dziwości mylnie rozumianej jako jej zgodność z korespondencyjną teorią 
prawdy118: autor Kapitału po prostu powiedział, jak jest. A że „jest” dialek-
tycznie, to na każde zjawisko spoglądać należy przez pryzmat dialektycznych 
praw. W każdym z nich dostrzec można podskórną walkę, jedność przeci-
wieństw i rozwój jako negację negacji. Trzeba tylko umieć patrzeć. Wspo-
minany przy okazji wyjaśniania istoty „sprzeczności dialektycznej” Lucio 
Colletti boleje nad tym, że za sprawą Lenina marksizm przestał odróżniać 
niewinne „opozycje realne” od posiadających ładunek polityczny „dialek-
tycznych sprzeczności”119. Jest to zarzut słuszny, ale przez Lenina zabieg był 
dokonany najzupełniej świadomie. Dzięki temu ojciec rewolucji rosyjskiej 
mógł zatrzeć niefortunne przypuszczenie Marksa, że dialektyka rezyduje 
wyłącznie w świadomości i choć może odegrać rolę historyczną, to jedynie 
wspomagając obiektywny rozwój bytu. W ramach teorii naukowych mogła 

zmem jest wszędzie niezwłocznie możliwe, znaczy to tylko, że zerwanie to dojrzało historycz-
nie […]”. Jednym słowem, marksiści mogą zachowywać się czasem tak, jak gdyby wspierali 
tendencje narodowe, ale ich stan świadomości politycznej musi być odmienny; W.I. Lenin, 
Oportunizm i krach II Międzynarodówki, LDW, s. 139, 143.

117 TW. Lenin, Materializm i empiriokrytycyzm…, s. 701–702.
118 Por. F. Copleston, Philosophy in Russia…, s. 310.
119 L. Colletti, Marksizm i dialektyka…, s. 329.
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co najwyżej służyć potrzebom uproszczonego wykładu. Lenin natomiast 
– nie naukowiec, ale bezkompromisowe zoon politikon – chciał dowieść wyż-
szości polityki nad nauką, wykazując, że obiektywny byt rozwija się zgodnie 
z prawami, które zrozumieć w pełni może tylko świadomość dialektyka.

Chodzi o to, by zmienić świat. Bez tego składnika teoria Marksa nie różni 
się wiele od innych teorii politycznych. I one przekonują do własnej nauko-
wości, przywołują na świadków dane i liczby, rewidują założenia i twierdze-
nia unieważnione przez czas. Mają ogólną wizję prawidłowego porządku 
społecznego, a wzmacniają jej atrakcyjność, używając często tych samych 
słów: sprawiedliwość, wolność, równość. Brakuje im natomiast metody 
pozwalającej przetłumaczyć zakładane cele i wartości z języka normatywnego 
(powinności, sensu) na opisowy język prawdy „materialnej”. Nie mając 
pewności, którą daje prawda, nie mogą pozwolić sobie na radykalizm, 
więc przyszłość to dla nich odległe marzenie, a nie zadanie na dziś. Każdy 
marksista, który podważa węzłowe punkty dialektycznej narracji Marksa 
w imię rzekomego dostosowania programu do nowych warunków działania, 
zmienia charakter jego koncepcji i jej perspektywy historyczne. Dlatego 
nerwowość Lenina wzbudzały wszelkie reorientacje polityki socjalistycznej 
odwracające uwagę marksistów od ostatecznego celu. Być może droga do 
komunizmu będzie długa i niełatwa120, być może napotykane przeszkody wy-
muszą doraźne modyfi kacje kursu, ale nie wolno z niego zboczyć. Wspinając 
się na szczyt, można czasem zejść ze szlaku, jeśli ten zostanie na przykład za-
walony drzewami. Ale niemądre jest wyciąganie stąd wniosku, że za każdym 
razem wybierając łatwiejszą drogę i nie patrząc na znaki, dojdziemy w zapla-
nowane miejsce.

Trzeba zdaniem Lenina odróżnić dwie rzeczy – ogólny kierunek zmian 
historycznych, który potwierdza teorię Marksa, oraz konkretne sytuacje hi-
storyczne, wymagające elastyczności właśnie ze względu na konieczność po-
dążania zgodnie z marszem historii. Jak będzie tłumaczył w gorącym okresie 
kwietnia 1917 roku121, kiedy niektórzy bolszewicy zaczęli wytykać mu poli-
tyczną niekonsekwencję:

120 W tej kwestii opinia Lenina zmieniała się kilkakrotnie. W początkach działalności 
oceniał długość drogi do komunizmu na jakieś 50 lat, by w chwili największego optymizmu 
skracać ten czas do dekady. Pod koniec życia ponownie stał się większym sceptykiem, kiedy 
złożony chorobą bezsilnie obserwował działanie machiny państwowej, którą stworzył. 

121 Już po wybuchu rewolucji lutowej (według obowiązującego w Rosji kalendarza juliań-
skiego), która zapoczątkowała likwidację caratu. Według terminologii marksistowskiej była to 
spóźniona rewolucja burżuazyjna, która postawiła przed marksistami ważne pytanie politycz-
ne – czy wesprzeć jej inicjatorów i umożliwić sobie działanie legalne, czy też w ukryciu przy-
gotowywać się do rozpętania kolejnej, tym razem właściwej rewolucji socjalnej. Dialektyczne 
stanowisko Lenina w tym okresie skłaniało do łączenia obydwu możliwości. 
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Marksizm wymaga od nas ścisłego, obiektywnie sprawdzalnego oszacowania 
układu klas i konkretnych właściwości każdego momentu historycznego. My, bol-
szewicy, staraliśmy się zawsze być wierni temu wymaganiu, które bezwarunkowo 
obowiązuje z punktu widzenia wszelkiego naukowego uzasadnienia polityki.

„Teoria to dla nich credo, a nie wytyczna działania” – tak mówili zawsze Marks 
i Engels, którzy słusznie szydzili z wykutych i tępo powtarzanych „formuł”, mo-
gących w najlepszym razie jedynie nakreślić ogólne zadania, nieuchronnie mody-
fi kowane przez konkretne ekonomiczne i polityczne warunki każdej szczególnej 
fazy procesu historycznego.

Jakimi to ściśle ustalonymi, obiektywnymi faktami powinna kierować się 
obecnie partia rewolucyjnego proletariatu w celu określenia zadań i form swego 
działania? […]

Odpowiadam: hasła i idee bolszewickie zostały, ogólnie biorąc, całkowicie 
potwierdzone przez historię, konkretnie jednak sprawy ułożyły się inaczej, niż 
mógł ktokolwiek (kimkolwiek by był) oczekiwać, bardziej oryginalnie, bardziej 
swoiście, bardziej różnorodnie. Ignorowanie tego faktu, zapominanie o nim ozna-
czałoby upodabnianie się do owych „starych bolszewików”, którzy nieraz już od-
grywali w dziejach naszej partii godną politowania rolę, powtarzając bezmyślnie 
wyuczoną formułę zamiast badać to, co swoiste, w nowej żywej rzeczywistości122.

Z perspektywy tej książki nieważny jest dany kontekst historyczny 
– „żywa rzeczywistość”, którą ma na myśli Lenin w kwietniu 1917 roku, 
i konkretne „taktyki”, jakie wyznacza bolszewikom właśnie na ten czas. Nie 
jest to bowiem ani pierwsza, ani ostatnia zmiana w tym zakresie. W ciągu 
kilku dekad aktywnej działalności politycznej Włodzimierz Uljanow zdołał 
przyjąć i odrzucić, a czasem przyjąć ponownie… i ponownie odrzucić, tak 
wiele konkretnych dyrektyw działania, że ich analizę można spokojnie po-
zostawić historykom123. Liczy się zasada. Lenin nigdy nie był przywiązany 
do żadnej konkretnej taktyki. Nie był spójny i przewidywalny w działaniach, 
co niejednokrotnie wywoływało wrażenie bezradności i chaotyczności. To 
jednak, co uważane było za niezdecydowanie i wzbudzało frustrację zwolen-
ników124 oraz pobłażanie przeciwników, uważających go za niegroźnego ory-
ginała (który jako wielki aktywista czasem okazuje się pomocny), mogło wy-

122 W.I. Lenin, Listy o taktyce, http://marksizm.edu.pl/wydawnictwa/klasyka-mysli-mar-
ksistowskiej/wlodzimierz-i-lenin/ [dostęp: 2.06.2016].

123 Bardzo interesującym przykładem takich badań jest wspominana już praca Marka 
Waldenberga Rewolucja i państwo w myśli politycznej W. Lenina, która z racji wewnętrznej 
perspektywy i wykorzystania narracji dialektycznej (autor sam porusza się w paradygmacie 
marksistowskim) oddaje świetnie zarówno ciągłość „ogólnego” poglądu Lenina na państwo 
i rewolucję, jak też wyjaśnia „konieczność” modyfi kacji przedstawianych przez niego poglą-
dów szczegółowych (sama objętość książki wskazuje, że zmian tych było niemało).

124 Robert Service opisuje m.in. ciężkie przejścia Lenina na „tajnym” zjeździe partyjnym 
zorganizowanym w Pradze, na którym bolszewicy (tylko ich powiadomił wódz o spotkaniu) 
nie mogli zrozumieć, jak to możliwe, by podzielać argument mienszewików o konieczności 
starań o zalegalizowanie działalności partyjnej, a jednocześnie głośno i brutalnie zwalczać sa-
mych mienszewików za głoszenie właśnie tego poglądu; por. R. Service, Lenin…, s. 207. 
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dawać się słabością tylko osobom nierozumiejącym Leninowskiej dialektyki. 
Rozłożenie jego koncepcji na czynniki pierwsze udowadnia, że właściwie nic 
nie jest w niej oryginalne. Jeśli analogicznego stwierdzenia nie znajdziemy 
w marksizmie, to natkniemy się nań w rosyjskiej myśli rewolucyjnej, a jeśli 
nie tam, to w „reakcyjnej” fi lozofi i burżuazyjnej. Ale złożenie ich w całość 
– odkrywające dynamikę Leninowskiego myślenia – ujawnia wyjątkowe ce-
chy jego myśli. Program Lenina to niezmiennie ta sama, dialektyczna jenga, 
której kształt zmienia się wraz z upływem czasu, ale sama konstrukcja wyni-
ka z zastosowania ciągle tych samych praw myślenia.

 Dialektyka pozwalała zawierać Leninowi nawet najbardziej kuriozalne 
sojusze i dokonywać radykalnych zwrotów, ale nigdy nie były one podykto-
wane głębszą zmianą poglądów na sprawy naprawdę istotne. W 1920 roku 
Lenin nie będzie miał problemu z nakłanianiem brytyjskich komunistów do 
wsparcia legalnej Partii Pracy (labourzystów). Wyjaśni jedynie w ładnej me-
taforze, że ma to być wsparcie, jakiego stryczek udziela wisielcowi125. W tej 
samej broszurze, krytykującej dziecinną „lewicowość” komunistów w Niem-
czech i Anglii (polegającą na mechanicznym przyjęciu rzekomych niepod-
ważalnych zasad bolszewizmu rosyjskiego), zauważy Lenin głęboką różnicę 
między własnym dialektycznym programem politycznym a zwalczającym go 
nie-dialektycznym programem burżuazji:

Rozumowanie to wykazuje zwłaszcza, jak najmądrzejsi ludzie spośród burżu-
azji uwikłali się i nie mogą nie popełniać głupstw nie dających się naprawić. To 
właśnie zgubi burżuazję. Natomiast nasi ludzie mogą nawet popełniać głupstwa 
(co prawda pod warunkiem, aby to były głupstwa niezbyt wielkie i aby były w porę 
naprawione) i mimo to w końcu okażą się zwycięzcami126.

Konkurenci polityczni wywodzili swój program z ogólnofi lozofi cznych 
przekonań natury światopoglądowej, czyli z królestwa sensu. Liberał, chcący 
przekonać innych do potrzeby wolności, tolerancji, rządów prawa, powinien 
dowieść ich wyższości nad innymi wartościami (porządkiem, bezpieczeń-
stwem publicznym), a mógł tego dokonać, tylko wprowadzając je w świat 
dzięki swoim działaniom politycznym127. Także marksiści popadali w tego 
rodzaju „logiczny” dogmatyzm. Lenin miał do realizacji prawdę obiektywną 
– a ta zasługuje na wprowadzenie w życie wszelkimi dostępnymi środkami 

125 Por. W.I. Lenin, Dziecięca choroba „lewicowości” w komunizmie, marxistsfr.org/polski/
lenin/1920/04/lewicowosc/09.htm [dostęp: 28.11.2015].

126 Tamże.
127 Chyba że z różnych względów wybierał myślenie dialektyczne – wówczas mógł twier-

dzić, że wolność musi ograniczyć się do liberałów, ponieważ nieznający „prawdy” o niej nie-
-liberałowie nie potrafi ą z niej skorzystać właściwie. Tacy dialektycy liberalni, których w XIX w. 
nie brakowało, głosili chętnie, że podstawową wartością jest wolność słowa, a równocześnie 
popierali z ulgą ograniczenia tej wolności po to, by zwalczać rodzący się socjalizm. Wynikającą 
stąd hipokryzję wytknął swym kolegom John Stuart Mill.
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i bez względu na to, ilu znajdzie wyznawców. Brak spójności w bieżących 
postulatach i czynach rekompensowała mu z nawiązką spójność teoretyczna, 
co jednak umknęło nawet uwadze mienszewików, po których należałoby się 
spodziewać większej wrażliwości na niuanse dialektyki. Jak zauważają histo-
rycy, Lenin przed 1917 rokiem był właściwie całkowicie osamotniony, a choć 
jego poglądy wzbudzały zainteresowanie, to na krótką metę. W 1910 roku 
marksiści rosyjscy uważali jego karierę polityczną za skończoną, a w roku 
1914 o mało nie został usunięty z Międzynarodówki128. Trzy lata później kar-
ta miała się odwrócić i Lenin bezbłędnie wykorzystał swą szansę. Jeśli po-
zostałe warunki określające przebieg dyskursu politycznego pozostają takie 
same i porównywalne są siły przeciwników, nie-dialektyczny polityk nie ma 
najmniejszych szans w sporze z dialektykiem129 (i to nie tylko z leninistą). 
Pierwszego ogranicza w myśleniu racjonalny wymóg spójności poglądów 
i działań, bez której promowane przekonania tracą swe uzasadnienie – „zni-
kają” ze świata faktów. Drugi może być nieskończenie kreatywny w działaniu, 
ponieważ nic nie zdoła podważyć przekonań absolutnie pewnych, a dowie-
dzenie wierności im jest przede wszystkim kwestią właściwej interpretacji 
zdarzeń. Kiedy zmieniają się okoliczności, należy wymyślić lepszą takty-
kę – i tak kontynuować trzeba salto vitale aż do ostatecznego tryumfu, lub 
klęski. Ta ostatnia byłaby zresztą wyłącznie porażką osobistą, kwestionującą 
umiejętności akrobaty, ale nie samą sztukę akrobatyczną. Warto się nad tym 
zastanowić, bo właśnie tak były (re)interpretowane klęski „przytrafi ające się” 
kolejnym ekipom rządzącym w czasach komunizmu.

Jakaż to prawda była więc dla Lenina trwała? Materializm i empiriokryty-
cyzm wskazał wyłącznie jej cechy formalne: obiektywność (niezależność od 
świadomego umysłu) i realizm (umocowanie w bycie). Co do treści, wybór 
padł na Marksowskie prawa rozwoju społecznego, które wyjaśniały następ-
stwo formacji społeczno-ekonomicznych, czyniąc zadość obiektywizmowi 
(któż ośmieli się negować naukowe „prawa”) i realizmowi, nakazującemu 
przede wszystkim rozpoznanie rzeczywistego bytu. Dla Marksa był nim 
świat wczesnego kapitalizmu. Ale ten uległ zmianie i nie pasował dłużej do 
opisu autora Kapitału. Jakkolwiek paradoksalnie może to zabrzmieć, w imię 
zachowania „prawdziwości” Marksowskiej prawdy Lenin musiał poświęcić 
Marksowski opis kapitalizmu – czyli de facto przestać się przejmować Mark-
sem ekonomistą i wymyślanymi przezeń scenariuszami walki o socjalizm. 
Nie chodziło w tym wypadku o wyjaśnienie „pomyłek”, które wymagały 
określonej korekty. Lenin nie zamierzał remontować teorii marksizmu, do-
dając do niej nowe elementy, z nadzieją załatania dziur powstałych w wyniku 

128 A.B. Ulam, Th e Bolsheviks…, s. 270.
129 Może szkoda, że Plechanow zaobserwował zbyt późno, że wszelkie próby zjednoczenia 

socjalistów podejmowane przez Lenina przypominały próby zjednoczenia się głodnego czło-
wieka z kromką chleba; za: A.B. Ulam, Th e Bolsheviks…, s. 299.
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braku staranności czy też znajomości nowych technologii. Budowla miała 
być wyższa – Marks istotnie źle policzył piętra konieczne do zapoznania się 
z komunizmem. Ale właśnie dlatego, że fundamenty budowli położył wy-
starczająco solidne i nauczył nas techniki wznoszenia kolejnych pięter, nie 
należy zmieniać założeń projektowych ani tym bardziej porzucać planu do-
kończenia budowy. Rozwój kapitalizmu wydaje się przeczyć teorii Marksa, 
ponieważ jego wieża poznania jest zwyczajnie za niska, by ogarnąć wzrokiem 
nowe zjawiska. Potrzebujemy kolejnego poziomu jengi – myśl musi zrównać 
się z rzeczywistością, by przekonać się o swej słuszności.

Pierwsze stojące przed Leninem zadanie miało więc charakter teoretycz-
ny. Przed ostatecznym skokiem w praktykę trzeba zyskać właściwy punkt 
oparcia. 

Jak podkreśla Leszek Kołakowski130, jedyną naukową pracą Lenina jest 
opublikowana w 1899 roku książka Rozwój kapitalizmu w Rosji131, pełna da-
nych statystycznych i wpisująca się na płaszczyźnie politycznej w spór z na-
rodnikami. Intencją autora było wykazanie, że państwo rosyjskie doświad-
cza już przekształceń kapitalistycznych, także na wsi. W charakterystyczny 
dla siebie sposób Lenin dowolnie przechodził z poziomu ogólnych analiz na 
poziom konkretnych przypadków. Wyróżniając „trzy stadia rozwoju kapita-
lizmu w przemyśle rosyjskim” (drobna produkcja towarowa, manufaktura, 
fabryka), dosyć nonszalancko „udowadniał” ich konieczne powiązanie dzięki 
sugestywności przykładu:

Sawwa Morozow132 był chłopem pańszczyźnianym (wykupił się w 1820 r.), 
pastuchem, woźnicą, tkaczem robotnikiem, tkaczem chałupnikiem, który pieszo 
chodził do Moskwy sprzedawać swój towar handlarzom, następnie właścicielem 
drobnego zakładu – kantoru rozdzielczego – i wreszcie fabryki133.

Naukowa obserwacja kapitalizmu, wsparta korespondującymi z nią da-
nymi empirycznymi, była dla Lenina kluczowa. Istotnie, historycy przyznają, 
że w drugiej połowie XIX wieku kapitalizm zawitał do Rosji, choć z uwa-
gi na wielkość kraju nie od razu rzucał się w oczy. Rosła jednak produkcja 
przemysłowa, a w miastach takich jak Sankt Petersburg i Moskwa pojawia-
li się coraz liczniejsi proletariusze. Nadal jednak 80–90% ludności, czyli 

130 L. Kołakowski, Główne nurty marksizmu…, t. II, s. 448–449.
131 W.I. Lenin, Rozwój kapitalizmu w Rosji [w:] tenże, Dzieła wszystkie, t. 3, Warszawa 

1984.
132  Nota bene Morozow, milioner i mecenas sztuki, z początkiem XX w. przeszedł na stronę 

bolszewików. Zakochany w związanej z nowym ruchem Marii Andriejewie (późniejszej part-
nerce Maksyma Gorkiego), przepisał na jej rzecz własną polisę ubezpieczeniową i w 1905 r.
popełnił samobójstwo.

133 Tamże, s. 497.
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przytłaczającą większość społeczeństwa, stanowili chłopi134. Lenina nie inte-
resowały jednak szczegóły i perspektywy rozwoju kapitalizmu w Rosji ani 
tym bardziej ich ocena. Znaczenie miał wyłącznie fakt nadejścia kapitalizmu, 
ponieważ potwierdzał niezbicie uniwersalność odkrytych przez Marksa praw 
rozwoju (w którą, jak sugeruje cytowany wyżej list do Zasulicz, sam Marks 
zdążył zwątpić…). Skoro także w Rosji, po wiekach trwania formacji feudal-
nej, rodzi się w bólach kapitalizm, to i jej przyszłością jest komunizm.

Zgoda, powiedziałoby wielu marksistów. Dodaliby jednak natychmiast 
– w takim razie należy sprzyjać przemianom kapitalistycznym, zawrzeć sojusz 
z burżuazją, która pierwsza stanie do boju z caratem, a równolegle prowadzić 
uświadamiającą agitację wśród proletariatu, być może także wśród chłop-
stwa, bo widać już (cóż, rosyjska specyfi ka!) zaostrzający się podział klasowy 
na wsi, prowadzący do powstania proletariatu wiejskiego. Lenin nie mówi 
„nie” żadnej z tych możliwości działania, jeśli rozpatrywać je w kategoriach 
zmieniających się „taktyk”. Jego wściekłość (jak można sądzić po szczodrze 
rozdzielanych inwektywach) wzbudzać będzie natomiast każda próba zapre-
zentowania nowych pomysłów jako wniosków wyciągniętych bezpośrednio 
z myśli marksistowskiej czy też jako jedno z jej „ulepszeń” (niebezpiecznie 
jest ulepszać prawdę). Ortodoksja marksistowska, zdaniem Lenina, wymaga 
najpierw przebadania aktualnego stanu kapitalizmu w Europie Zachodniej 
zgodnie z metodą Marksa, a jeśli jej ogólne ustalenia zostaną potwierdzone, 
przyjdzie czas na wyciąganie wniosków odnośnie do Rosji.

Nowym etapem w dziejach Europy i świata jest imperializm. Znów nic 
w tym twierdzeniu odkrywczego, co zresztą przyznaje Lenin wprost. Termin 
„imperializm” był na przełomie stuleci doskonale znany i używany zarówno 
przez przeciwników, jak i zwolenników polityki kolonialnej, w której przodo-
wała Wielka Brytania. Wywoływał również gorące debaty na forum II Mię-
dzynarodówki135. Nowa jest jednak Leninowska interpretacja imperializmu, 
ponieważ korzysta bezpośrednio z Marksowskiej dialektyki, udowadniając 
zwrotnie (wedle kryteriów koherencyjnych) ważność jej ustaleń i tym samym 
zbędność jakiegokolwiek głębszego „rewizjonizmu”. Została ona skonkrety-
zowana, co nie bez znaczenia, w trakcie pierwszej wojny światowej, która 
postawiła przed marksistami kolejne istotne pytanie: czy robotnik może być 
patriotą i czynnie bronić swego kraju – rządzonego przez wrogów klasowych 
– przed atakiem wroga zewnętrznego? Nie było wątpliwości, że wojna jako 
taka była sprawą rządów burżuazyjnych, a więc została wywołana wbrew 
interesom proletariatu. W tym znaczeniu każda ze stron konfl iktu zasługi-

134 Dane szacunkowe z 1900 r., za: D.W. Treadgold, H.J. Ellison, Twentieth Century Rus-
sia…, s. 20.

135 Porównanie stanowiska Lenina i innych socjalistów w kwestii imperializmu: R.B. Day, 
D. Gaido, Discovering Imperialism: Social Democracy to World War I, Leiden 2012 (praca za-
wiera teksty źródłowe).
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wała na potępienie. Czy jednak można pozostać obojętnym wobec obcej na-
paści i cieszyć się z ruiny własnego kraju, ponieważ przybliża ona wybuch 
wspaniałej rewolucji socjalistycznej? W 1914 roku nawet wśród marksistów 
zaczął zwyciężać patriotyzm. A Lenina boleśnie ukłuć miały kolejne zdra-
dy. Niemiecka partia socjalistyczna jednogłośnie poparła swój rząd – nawet 
Karl Kautsky głosował za zaciągnięciem kredytów wojennych136. Szybko 
wprawdzie Kautsky zaczął głosić hasła pacyfi styczne, ale na strażnika orto-
doksji już się w oczach Lenina nie nadawał137. Wkrótce „kautskizm” stał się 
„nieuniknionym płodem ideologii drobnych bourgeois” i „symbolem gnicia 
II Międzynarodówki”138. Wcale nie lepiej prezentowali się marksiści rosyjscy. 
Plechanow, największy teoretyczny autorytet, śmiał niefrasobliwie stwier-
dzić, że gdyby był młodszy, to chętnie wstąpiłby do armii139. Od miłości do 
fi lozofi i niemieckiej silniejsza okazywała się nienawiść do samych Niemców. 
Lenin konsekwentnie i z właściwą sobie pasją krytykował „rosyjski szowi-
nizm” i „socjalszowinizm”140. Wielu badaczy kwestionuje autentyczność tej 
krytyki, dowodząc, iż w gruncie rzeczy i Lenin był wzorowym rosyjskim na-
cjonalistą141, tyle że obdarzonym „błogosławioną nieświadomością tego stanu 
rzeczy”142. Można jednak kwestionować także podobne opinie – tożsamość 
Lenina była absolutnie i wyłącznie oparta na świadomości, i to „prawdziwej” 
świadomości, więc z nieświadomością nie miała nic wspólnego. Twierdzić, 
że szowinizm należy potępić, to dla dialektyka równoznaczne z „niebyciem” 
szowinistą. 

Lenin, jak wszyscy w Europie, spodziewał się wojny, choć moment jej 
wybuchu był dla niego zaskoczeniem143. Natychmiast opracował własne 
stanowisko w tej sprawie, które ponownie było pozycją długo osamotnioną 
wśród europejskich socjalistów. Sprzeciwiając się wspieraniu w jakiejkolwiek 

136 R. Service, Lenin…, s. 228.
137 Zwłaszcza że coraz wyraźniej będzie zmierzał Kautsky w stronę akceptacji postulatów 

reformistycznych, choć nigdy nie zrezygnuje z tchnącego młodzieńczym entuzjazmem słowa 
„rewolucja”. 

138 W.I. Lenin, Imperializm jako najwyższe stadium kapitalizmu, LDW, t. 2, s. 10.
139 A.B. Ulam, Th e Bolsheviks…, s. 304.
140 Czyli pogląd, jakoby konieczność obrony ojczyzny usprawiedliwiała chwilowe zawie-

szenie działań rewolucyjnych. Marks postawił sprawę jasno: robotnicy nie mają ojczyzny. 
Krytyka wszelkiego szowinizmu, w tym socjal-szowinizmu i szowinizmu wielkoruskiego 
pojawiała się w artykułach Lenina w tym okresie bardzo często (m.in. Oportunizm i krach 
II Międzynarodówki, czy O dumie narodowej Wielkorusów).

141 A.J. Gregor, Marxism, Fascism, and Totalitarianism. Chapters in the Intellectual History 
of Radicalism, Stanford 2009, s. 245 i nn.

142 A.B. Ulam, Th e Bolsheviks…, s. 293.
143 Lenin przebywał wówczas w Poroninie, czyli na terytorium wroga Rosji, Austro-Wę-

gier. Uniknął jednak internowania i pozwolono mu wraz z żoną wyjechać do Szwajcarii. Być 
może władze austriackie założyły, że wolny Lenin bardziej zaszkodzi Rosji; por. S. Andrews, 
Lenin’s Revolution, Penrith 2007, s. 40.
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formie reżimu carskiego, nie zamierzał bynajmniej zostać „burżuazyjnym 
pacyfi stą”144. Liczył na szybką klęskę Rosji (najbardziej reakcyjnego i antywy-
zwoleńczego uczestnika konfl iktu) i wykorzystanie zamętu (czyli wspieranie 
wojny domowej) do przeprowadzenia rewolucji145. A czekając na taki rozwój 
wypadków, dokonywał teoretycznej analizy wojny imperialistycznej oraz sa-
mego imperializmu:

Imperializm to najwyższy stopień rozwoju kapitalizmu, osiągnięty dopiero 
w XX wieku. Kapitalizmowi zrobiło się ciasno w starych państwach narodowych, 
bez których utworzenia nie mógł obalić feudalizmu. Kapitalizm tak dalece roz-
winął koncentrację, że całe gałęzie przemysłu zostały zagarnięte przez syndykaty, 
trusty, związki kapitalistów miliarderów, i prawie cała kula ziemska jest podzie-
lona pomiędzy tych „władców kapitału” bądź w postaci kolonii, bądź też przez 
omotanie obcych krajów siecią wyzysku fi nansowego. Miejsce wolnego handlu 
i konkurencji zajęły dążenia do monopolu, do zagarnięcia ziem w celu lokaty 
kapitału, wywozu surowców itd. Z wyzwoliciela narodów, którym był w walce 
z feudalizmem, kapitalizm imperialistyczny stał się największym ciemięzcą 
narodów. Kapitalizm postępowy przerodził się w kapitalizm reakcyjny, rozwinął 
siły wytwórcze do tego stopnia, że ludzkość musi albo przejść do socjalizmu, albo 
przez lata, a nawet dziesięciolecia, przeżywać zbrojną walkę „wielkich” mocarstw 
o sztuczne zachowanie kapitalizmu za pomocą kolonii, monopoli, przywilejów 
i wszelkich odmian ucisku narodowego146.

Powyższy fragment skupia jak w soczewce najważniejsze tezy Lenina 
dotyczące imperializmu, a całkowicie zgodne z metodologią Marksa i kon-
tynuujące co do zasady narrację wielkiego poprzednika, doprowadzoną do 
końca nasilających się sprzeczności kapitalizmu wolnokonkurencyjnego. 
Dalszy rozwój wypadków nie mógł być przez Marksa całkowicie rozpoznany 
z uwagi na efemeryczność powstających dopiero zjawisk, ale uważna lektu-
ra jego dzieł nasuwała podobne wnioski. Pozostawały one jednak w sferze 
domysłów, podczas gdy Lenin dysponował wystarczającą ilością danych, by 
sformułować jednoznaczną i dialektyczną diagnozę imperializmu. Przygoto-
wał ją wiosną 1916 roku, a wydał rok później, za pozwoleniem jeszcze car-
skiej cenzury, pod tytułem Imperializm jako najwyższe stadium kapitalizmu. 
Streszczają w retrospekcji istotę dzieła, pisał Lenin w zgodzie z dobrą, Mar-
ksowską dialektyką:

144 Jego zdaniem pacyfi zm jest burżuazyjny, podobnie jak wojna. Socjalistyczna jest na-
tomiast wojna rewolucyjna; W.I. Lenin, Program wojenny rewolucji proletariackiej, LDW, t. 2, 
s. 181.

145 W.I. Lenin, Wojna a Socjaldemokracja Rosji, LDW, t. 1, s. 968.
146 W.I. Lenin, Socjalizm a wojna [w:] Dzieła Wszystkie, t. 26, Warszawa 1987, www.

marxists.org/polski/lenin/1915/socjalizm-a-wojna.htm#X156A [dostęp: 3.03.2015]. 



265IV. Lenin: wielki budowniczy

W książce udowodnione zostało, że wojna lat 1914–1918 była z obu stron woj-
ną imperialistyczną (tj. zaborczą, grabieżczą, zbójecką), wojną o podział świata, 
o rozbiór i podział na nowo kolonij, „sfer wpływów” kapitału fi nansowego itd.

Albowiem dowód tego, jaki jest prawdziwy społeczny albo raczej prawdzi-
wy klasowy charakter wojny, tkwi, rozumie się, nie w dyplomatycznej historii 
wojny, lecz w analizie obiektywnego położenia klas panujących we wszystkich 
mocarstwach biorących udział w wojnie. Dla zobrazowania tego obiektywnego 
położenia należy brać nie przykłady i nie poszczególne dane (wobec olbrzymiego 
skomplikowania zjawisk życia społecznego zawsze można dobrać dowolną liczbę 
przykładów albo poszczególnych danych dla udowodnienia dowolnego twier-
dzenia), ale koniecznie całokształt danych o podstawach życia, gospodarczego 
wszystkich mocarstw wojujących i całego świata147.

Scena międzynarodowa przyciągała uwagę Lenina co najmniej od 1912 
roku, coraz większe też znaczenie przypisywał on zagadnieniu narodowo-
ści, traktując ten problem jako kolejne obiektywne zjawisko, postawione na 
porządku dziennym przez samą zmierzającą ku zagładzie rzeczywistość ka-
pitalistyczną. W tym sensie naród nie przedstawiał dla niego sam w sobie 
jakiejkolwiek wartości etycznej – dopiero wykorzystanie „kwestii narodo-
wej” w służbie rewolucji socjalistycznej mogło być wartościowane pozytyw-
nie148. Stanowisko Lenina w tym względzie spotykało się z niezrozumieniem 
bardziej „dogmatycznych” – czyli zmęczonych dialektycznym myśleniem 
i dlatego uważających myśl Marksa za kompletną teorię – marksistów (m.in. 
Róża Luksemburg). Ci postrzegali artykulację interesów narodowych za nie-
potrzebne rozpraszanie uwagi i potencjalne źródło sporów między socja-
listami. Lenin wiedział jednak, że nie chodzi wcale o wygodę przywódców 
socjalistycznych. Jeśli w powszechnej świadomości społeczeństw pojawiła się 
kwestia narodowa, to zgodnie z prawami Marksa oddaje ona tylko konkret-
ną charakterystykę aktualnego historycznego bytu. I to marksiści muszą się 
do zmodyfi kowanych w ten sposób warunków działania dostosować. Masy 
społeczne nie posiadają rozwiniętej świadomości socjalistycznej, a nie da się 
jej po prostu wdrukować w ludzkie głowy. Mądry nauczyciel matematyki nie 
zarzuca początkujących uczniów wiedzą o różniczkach czy całkach, ale uczy 
ich liczyć, nawet jeśli niewielką daje mu to satysfakcję149.

147 W.I. Lenin, Imperializm jako najwyższe stadium kapitalizmu, LDW, t. 2, s. 7.
148 Por. W.I. Lenin, O prawie narodów do samostanowienia, LDW, t. 1, s. 901. Kilka stron 

wcześniej pisze Lenin sugestywnie o odejściu od głoszonej przez Marksa (słusznej!) tezy o ko-
nieczności wspierania dążeń niepodległościowych Polaków, która początkiem XX w. stała się 
„niesłuszna” (tamże, s. 896–897). Prawda jest zawsze historyczna – ale w dowolnym momen-
cie jest tylko jedna „prawdziwa” prawda. Przedstawiana przez odpowiednio świadomego in-
terpretatora ortodoksji.

149 O tym, że Lenin wiedział doskonale, że nie ma sensu boleć nad ideologicznym upośle-
dzeniem mas, ale brać je takimi, jakimi są, by dopiero ukształtować z nich komunistów, prze-
konuje jego zachowanie nazajutrz po rewolucji październikowej. Zdając sobie sprawę z szan-
sy historycznej położenia fundamentu pod zupełnie nieznany ustrój społeczno-polityczny, 
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U podłoża różnic między Leninem a innymi członkami Międzynarodów-
ki tkwiły jednak sprawy znacznie poważniejsze i bardziej ogólne, a wręcz hi-
storiozofi czne. Dla większości marksistów kapitalizm był, jak chciał mistrz, 
ostatnią przed socjalizmem formacją społeczno-ekonomiczną. Oczywiście 
była to formacja dynamiczna, jak dowodził dialektyczny materializm histo-
ryczny, ale kluczowe defi niujące ją zależności między pracą i kapitałem oraz 
wynikające stąd sprzeczności pozostawały niezmienne. Z takiego punktu wi-
dzenia imperializm należało traktować nie jako jakościową zmianę formacji, 
lecz zmianę (drugorzędnych z fi lozofi cznego punktu widzenia) manifesta-
cji tych samych – bo kapitalistycznych – mechanizmów umacniających jego 
władzę z jednej, a zapowiadających upadek z drugiej strony. W tym duchu 
rozważała możliwe ekonomiczne przyczyny powstania imperializmu Róża 
Luksemburg w szeroko dyskutowanej pracy Akumulacja kapitału150. I choć 
ekonomiczne dywagacje polsko-niemieckiej marksistki spotkały się raczej 
z krytyką, to autorzy konkurencyjnych wyjaśnień zmierzali dokładnie w tym 
samym co ona kierunku. W ich oczach imperializm był „metodą”151 – i nieko-
niecznie metodą jedyną – dzięki której kapitalizm przedłużał swe panowanie. 
Pojęcie to należało więc przede wszystkim do dziedziny polityki, a nie eko-
nomii: nadbudowy, nie zaś materialnej bazy. Jednym słowem, jeśli patrzeć na 
proces historyczny jako powstającą dialektycznie wieżę-jengę, to świat okre-
su imperializmu znajdował się nadal na tym samym, opisanym przez Marksa 
piętrze kapitalizmu, którego teorię należało nieco odświeżyć, by pomieścić 
nowe zjawiska. 

Lenin jednak potrzebował do swoich celów całkowicie nowego piętra, na-
wet jeśli miało być ono jedynie skromną dobudowaną antresolą. 

Jeśli byt znalazł się na nowym poziomie rozwoju, to zmiana, która za-
szła w jego obrębie, jest zmianą jakościową. Poprzednie sprzeczności zosta-
ły rozwiązane, ale nie oznacza to, że słabną wszelkie sprzeczności w bycie 
(zwłaszcza walka klasowa). Gdyby przyjąć ostatni wniosek, trzeba by w dal-
szej kolejności odrzucić w ogóle dialektykę dziejów. Bez sprzeczności nie ma 
przecież zdaniem Marksa rozwoju, więc albo świat stanął na głowie, unie-
ważniając nagle obiektywne prawa, którym podlegał przez stulecia, albo nie 

chciał, by społeczeństwo jak najszybciej dowiedziało się o radykalizmie zmiany. Dlatego pole-
cił wydrukowanie przygotowanych w nocy dekretów (O pokoju i O ziemi) i przekazywanie ich 
robotnikom i żołnierzom w formie broszur… razem z kalendarzem na rok 1917. Zapytany, po 
co dołączać do ważnego politycznego pisma nieświeży już kalendarz, wyjaśnił skwapliwie, że 
chodzi wyłącznie o to, by obdarowani nie przerobili od razu papieru z dekretów na bibułki do 
papierosów (jak to mają w zwyczaju) – lepiej by użyli do tego celu najpierw kalendarzy; por. 
R. Service, Lenin…, s. 317.

150 R. Luxemburg, Die Akkumulation des Kapitals, Berlin 1913.
151 I właśnie to słowo często towarzyszyło interpretacjom imperializmu; por. zwłaszcza 

recenzję pracy R. Luksemburg autorstwa Franza Mehringa oraz artykuł Kautsky’ego, obydwa 
w zbiorze Discovering Imperialism…, s. 745–774.
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ma najmniejszego powodu, by wierzyć w marksizm. Dla Lenina obydwie al-
ternatywy wydawały się równie niedorzeczne. Z faktu, że słabną sprzeczności 
między robotnikami i kapitalistami, a to obniża rewolucyjność proletariatu, 
wynika tylko tyle, że kapitalizmowi udało się przezwyciężyć dotychczasowe 
przeciwieństwa i dokonać syntezy, przez co znalazł się w sytuacji rodzącej 
nowe przeciwieństwa i nowe, historiotwórcze napięcia152. Nie ma podstaw, by 
podnieść imperializm do rangi formacji społeczno-ekonomicznej (mamy do 
czynienia z tymi samymi klasami i tej samej natury wyzyskiem), ale mimo 
to należy uznać je za odrębne stadium; umierający czy gnijący kapitalizm153. 
Dowodów na poparcie swego stanowiska musiał szukać Lenin w obrębie 
bazy materialnej. Nie omieszkał więc zauważyć, że w okresie imperializmu 
zaczyna dominować kapitał nie przemysłowy, lecz fi nansowy154, dążący do 
ustalenia własnych sfer wpływu. Przyznawał, że następuje koncentracja pro-
dukcji i powstają monopole (nastąpiło więc, przewidywane już przez Marksa, 
przejście od kapitalizmu wolnokonkurencyjnego do monopolistycznego), ale 
i tu dostrzegał rodzącą się sprzeczność. Monopol sam w sobie to przejaw 
„gnicia i zastoju” kapitalizmu, ponieważ nie jest zainteresowany postępem 
technologicznym, a wręcz próbuje blokować rozwój sił wytwórczych. Wa-
runkiem postępu jest konkurencja, pobudzająca do implementacji nowych 
metod produkcji i wynalazków, zwiększających wydajność. Naiwne są, zda-
niem Lenina, prognozy przewidujące kontynuację procesu monopolizacji aż 
do powstania jednego globalnego i opartego na pokojowej współpracy go-
spodarstwa światowego czy ultraimperializmu, jak o tej ewentualności pisał 
Kautsky155. Przeciwnie, w interesie kapitału leży zwalczanie konkurentów 
i rozszerzanie w ten sposób swej ekspansji. Instrumentem służącym realizacji 
interesów ekonomicznych kapitalistów pozostaje państwo, a sposobem walka 
o kolonie, a w konsekwencji wojna. Równocześnie kolonializm prowadzi do 
ucisku lokalnych mieszkańców kolonii, ponieważ tylko siłą może szukający 
ujścia kapitał pobudzić dynamikę nierozwiniętych na obszarach Afryki czy 
Azji sił wytwórczych156.

Z mozołem przedstawiał Lenin różnice między wczesnym kapitalizmem 
i imperializmem. Ale tak naprawdę interesowały go wyłącznie praktyczne 
konsekwencje związane z koniecznością wstawienia w proces historyczny 
jeszcze jednego swoistego etapu na drodze do komunizmu oraz odpowiada-
jąca mu konieczność dobudowania nowego teoretycznego piętra w dialek-
tycznej wieży. Sam jej szkielet wydawał się wystarczająco solidny, a co naj-
ważniejsze, wierny metodzie głównego projektanta. Gdyby Marksowi dane 

152 Por. N. Harding, Lenin’s Political Th ought…, s. 62.
153 W.I. Lenin, Imperializm jako…, s. 104, 134.
154 Tamże, s. 93–94.
155 K. Kautsky, Der Imperialismus, „Die NeueZeit” 1914, 32/2, s. 908–922.
156 W.I. Lenin, Imperializm jako…, s. 126.
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było znaleźć się w imperializmie razem z Leninem, to z pewnością skon-
struowaliby w umysłach taki sam jego obraz. A przynajmniej taką nadzie-
ję mógł mieć uważny dialektyk. Na rzeczony obraz składały się zaostrzające 
się sprzeczności między podbitymi ludami kolonii a imperialnymi władzami 
oraz sprzeczności w obrębie światowego układu sił i zmierzających do he-
gemonii mocarstw. Nie unieważniały one oczywiście swoistych socjalistycz-
nych dążeń europejskiego proletariatu, ale stanowiły siły, z którymi należało 
się liczyć. Wprowadzenie imperializmu jako odrębnego stadium kapitalizmu 
zmieniało zasadniczo historyczne perspektywy komunizmu. Skoro sprawy 
„materialnie” wyglądały inaczej, można było zapomnieć o wszystkich sce-
nariuszach przyszłości pisanych kiedyś przez Marksa. Inny byt żądał innego 
programu – w imię tej samej, dialektycznej spójności.

Przede wszystkim należało wyciągnąć naukę z nadmiernego optymizmu 
pierwszych marksistów. Kapitalizm miał upaść, a tego upadku wyczekiwano, 
przyglądając się niecierpliwie wraz z Marksem najbardziej rozwiniętym prze-
mysłowo krajom. Może Niemcy? Może Anglia? Według Lenina sam byt każe 
zapomnieć o tej prostej ścieżce rozwoju. Przede wszystkim to właśnie kra-
je rozwinięte prowadzą politykę imperialną i kolonialną. Wprawdzie staną 
się one nieuchronnie ofi arami rosnących sprzeczności imperializmu, ale do 
końca nie wiadomo, co będzie potem. Już raz (a jeśli liczyć Hegla – dwa razy) 
oczekiwania szybkiego nadejścia ostatniej epoki zostały zawiedzione. Co, je-
śli imperializm wyewoluuje w jakieś nowe monstrum (nota bene, tytuł pracy 
Lenina nie mówi, że imperializm to stadium „ostatnie”, lecz tylko „wyższe”)? 
Dla materialisty historycznego przyszłość zawiera w sobie wiele znaków za-
pytania. Może się okazać, że byt (siły wytwórcze) nie traktuje rozwoju dzie-
jowego zadaniowo, lecz przypomina niespieszącego się nigdzie fl aneura157. 
Ludzkość byłaby wówczas skazana na błądzenie razem z nim po meandrach 
historii, a przecież wiadomo doskonale, że ulgę przyniesie jej dopiero komu-
nizm. W tej sytuacji rozwiązanie nasuwa się samo. Dzięki Marksowi świado-
mi marksiści znają cel rozwoju dziejowego lepiej niż sam byt. Nic więc nie 
stoi na przeszkodzie, by potraktowali ten byt jak dzikiego konia – wskakując 
mu na grzbiet i zmuszając do uległości. Tak jak jeździec nie zmienia istoty 
konia (obiektywności i realności jego istnienia, niezależności od człowieka), 
a tylko stopniowo poddaje jego siły swej kontroli, tak też marksista nie może 
zagwarantować, że jednym ruchem odmieni świat. Musi jednak spróbować. 
Kto, jeśli nie on… Całe wnioskowanie jest na tyle spójne, że nie rzuca się 
w oczy pewien drobny szczegół: jeśli przedstawimy sprawę w ten sposób, ne-
gujemy ważne materialistyczne prawo wprost. W powyższym rozumowaniu 

157  fr. fl âneur = włóczęga.
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to nie byt tworzy świadomość, ale świadomość kształtuje byt158. Oczywiście 
dialektyczne powiązania pozwalają osłabić niematerialistyczną wymowę tego 
związku (w innym wypadku podważałby on prawa rozwoju społecznego, to 
znaczy wtórność nadbudowy w stosunku do bazy), jednak fakt pozostaje fak-
tem. Być może dlatego Marks wahał się co do konieczności przeprowadzenia 
rewolucji proletariackiej, gdyż sumienie naukowca walczyło w nim do końca 
z wigorem polityka. Lenin wahać się nie chciał. Jego młodzieńczy rewolucyj-
ny zapał rozpalony przez Czernyszewskiego zyskał wsparcie rozumu w wy-
niku analizy imperializmu. Należało, zdaniem Lenina, wrócić do rewolucyj-
nych aspektów marksizmu, czemu służyć miało także porzucenie terminu 
„socjaldemokracja” na rzecz „komunizmu”159, znanego z Manifestu komuni-
stycznego i rozumianego w Ideologii niemieckiej jako konkretny „ruch”, a nie 
daleki ideał. Ostatecznie bolszewicy już po przejęciu władzy zmienią w 1918 
roku nazwę własnej partii na RKP(b) – Rosyjską Komunistyczną Partię (bol-
szewików).

Jednoznaczne opowiedzenie się za rewolucją natychmiast prowokowało 
kolejne „naukowe” problemy do rozstrzygnięcia. Pierwszym był wybór miej-
sca, drugim wybór środków. Nawet jeśli zdiagnozowano imperializm jako 
śmiertelną chorobę kapitalizmu, to i tak jej przebieg pozostawał nieznany. 
Marksista nie może być na tyle beztroski, by wywoływać rewolucję tam, gdzie 
nie da się naukowo przebadać rzeczywistości i opracować odpowiednich 
„taktyk” umożliwiających zgrabne salto vitale. Skuteczność działania poli-
tycznego zależy od rozpoznania jego warunków, a więc wiedzy. Wypadałoby 
tu kiwnąć potakująco głową, gdyby nie fakt, że summa intelligentia dla Lenina 
to dialektyczna i koherencyjna część dzieła Marksa, w dodatku wsparta Engel-
sowym materializmem dialektycznym.

Rewolucja powinna być przeprowadzona w Rosji, zadecyduje Lenin. 
Z chwilą gdy ten postulat został umieszczony w ramach spójnej wizji proce-
su historycznego, stracił swą całą romantyczną nierealność i gorączkowość, 
jaka towarzyszyła pierwszym pokoleniom rosyjskich rewolucjonistów. Rewo-
lucja miała stać się czynem całkowicie racjonalnym, nie zaś emocjonalnym 
zrywem wolnej, bo nieuwarunkowanej, woli. Kantowska powinność ustąpiła 
miejsca konieczności. 

158 Zdał sobie z tego sprawę Plechanow, który na zjeździe w 1903 r. poparł Lenina, ale 
po przemyśleniu sprawy doszedł do wniosku, że odwraca on właśnie zależność bytu i myśli. 
Przyczyną, dla której Lenin nie dostrzegał problemu, była jego, większa niż u Marksa, nie-
wrażliwość na różnicę między twierdzeniami z poziomu prawdy i sensu. „Prawda” tkwiąca 
w głowie świadomego rewolucjonisty uważana była przez Lenina za równoważną prawdzie 
bytu. Nie przeszkadzało mu wcale, że „demonstracja” prawdy świadomości, dokonująca się 
drogą dialektyczną, na miano demonstracji nie zasługuje. 

159 Por. m.in.: W.I. Lenin, Zadania proletariatu w naszej rewolucji, LDW, t. 2, s. 247 i nn. 
(Jaka powinna być nazwa naszej partii, by była pod względem naukowym słuszna, a pod wzglę-
dem politycznym przyczyniała się do uświadomienia proletariatu?).
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W Rosji, najbardziej zacofanym kraju Europy, rodził się kapitalizm. 
A o kapitalizmie marksista wie wszystko. W zaskakujący, ale tylko na pierw-
szy rzut oka, sposób to Rosja była najwłaściwszym miejscem przeprowadze-
nia pierwszej rewolucji socjalistycznej, która jak iskra rozpali rewolucyjność 
w innych krajach europejskich160. Jako żyjąca przeszłość161 Europy Zachod-
niej Rosja posiadała przewidywalną przyszłość – zostawiona sama sobie 
przechodziłaby przez fazę uprzemysłowienia i urbanizacji, doświadczając re-
wolucji burżuazyjnej i parlamentaryzmu, a równocześnie nasilającej się walki 
klasowej między kapitalistami a robotnikami. Marksizm i wiedza o procesie 
dziejowym pozwalają jednak oszczędzić jej tego losu. Umożliwiają bowiem 
zarządzanie łańcuchem przemian historycznych tak, by wyeliminować skutki 
niechciane, a przyspieszyć nadejście pożądanych. Być może nawet niektóre 
ogniwa tego łańcucha będzie można pominąć jako zbędne.

Bardziej kłopotliwy do uzasadnienia był natomiast sposób przeprowadze-
nia rewolucji. Według Marksa gwałtownej zmiany stosunków społecznych 
dokonać miała rosnąca w liczbie klasa robotnicza, uświadamiająca sobie alie-
nację i nędzę. Rolą inteligencji socjalistycznej było uświadamianie robotni-
ków i troska o nadanie ruchowi socjalistycznemu ram organizacyjnych, nie-
zbędnych na wypadek starcia z kapitalistami. Rewolucja rosyjska nie mogła 
być tego rodzaju „rewolucją proletariacką”, choćby z takiego obiektywnego 
powodu, że w Rosji proletariatu było zwyczajnie za mało, by powieść się 
mógł czysto robotniczy zryw. Rozwiązanie Lenina opierało się na przygo-
towaniu grupy zawodowych rewolucjonistów, czyli dobrze zorganizowanej 
partii rewolucyjnej, czujnie wyczekującej swojej szansy i wykorzystującej 
odpowiedni moment do przejęcia władzy. Co do mas, to ich wsparcie było 
oczywiście mile widziane, ale nie stanowiło samo w sobie warunku podjęcia 
dzieła rewolucji. Jedną z ważnych umiejętności zawodowego rewolucjonisty 
była zdolność zarządzania masami, dostosowana do poziomu rozwoju ich

160 Historycy podkreślają internacjonalizm Lenina i powtarzane przezeń po wielokroć 
przekonanie, że tylko w kontekście rewolucji ogólnoeuropejskiej. Jest to fakt bezsprzeczny. 
Niestety, często interpretuje się późniejszy brak zapału rewolucyjnego europejskiego prole-
tariatu na korzyść Lenina, zmniejszając jego odpowiedzialność za stosowane w Rosji pore-
wolucyjnej „półśrodki” (m.in. NEP). Jest to moim zdaniem perspektywa fałszywa (choć dla 
dialektyka bardzo wygodna). Lenin był przygotowany na wszelkie ustępstwa wobec bytu i wy-
muszone tak kolejne wolty, salta i taktyki – dialektyka nakazywała brać pod uwagę klęskę pro-
gramu internacjonalistycznego – a POMIMO to nie dopuścił do siebie ani na moment myśli, 
że z rewolucją należy poczekać, by oszczędzić społeczeństwu nadmiernych cierpień z wydłu-
żeniem drogi do socjalizmu związanych.

161 To niebywała okazja dla dialektyka – jedyna tak naprawdę szansa, by połączyć byt 
i świadomość na tyle ściśle, że stają się one nierozróżnialne. Tylko w kraju zacofanym (ale po-
dążającym tą samą drogą co reszta) rewolucja jest w pełni świadomym dziełem rewolucjonisty, 
posiadającego pełną wiedzę (a nie tylko historyczną wiedzę) o dokonujących się zmianach. To 
moment kluczowy; jak spotkanie Hegla z duchem, tyle że dokonujące się na przygotowanym 
przez Marksa gruncie historii.
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świadomości. Głównym ku temu środkiem miała być propaganda i agitacja. 
Jak tłumaczył Plechanow, w pierwszej chodziło o to, by wyjaśnić wiele nie-
wielu, natomiast w drugiej przeciwnie – o uświadomienie wielu, za pomocą 
niewielkiego zestawu prostych idei162. Jednym słowem, propaganda skiero-
wana była do inteligencji i służyła jej skutecznej indoktrynacji, podczas gdy 
agitację prowadzono wśród ludu, wzmacniając wszelkie niezadowolenie ha-
słami takimi jak „wyzysk”, „walka z wrogami ludu” czy – bardziej pozytywnie 
– „sprawiedliwość społeczna”.

Społeczeństwo rosyjskie w swej znakomitej większości nie posiadało 
rozwiniętej świadomości socjalistycznej i w związku z tym działanie „w in-
teresie proletariatu” nie mogło być tożsame z robieniem tego, „czego chce 
proletariat”. Tym bardziej działanie w interesie proletariatu nieistniejącego… 
Zawodowymi rewolucjonistami musieli być inteligenci i tzw. klasa średnia, 
a jeszcze bardziej precyzyjnie (bo jako grup, tych właśnie warstw społecz-
nych Lenin najbardziej nienawidził) – neofi ci nawróceni na marksizm i bez-
względnie posłuszni jego leninowskiej wykładni. Brak proletariatu w Rosji 
i dominacja chłopstwa tkwiącego umysłowo dopiero w feudalizmie nie sta-
nowiły więc żadnej przeszkody dla wprowadzenia socjalizmu. Mogły nawet 
(dialektycznie) ułatwiać zadanie. Przeciwnikiem wzbudzającym respekt 
marksisty rewolucjonisty mógł być jedynie kapitalizm i kapitaliści (vel impe-
rializm i imperialiści), w Rosji na szczęście prawie niewidoczni.

Mimo całej teoretycznej sympatii dla proletariatu sam Marks wątpił w na-
turalną skłonność konkretnych robotników do solidaryzmu klasowego i ich 
zdolność rozpoznania konieczności dziejowej. Potwierdza takie przypuszcze-
nie na przykład jego list z 1870 roku163, w którym choć twierdzi konsekwen-
tnie, że to sytuacja w Anglii jest kluczowa dla perspektyw rewolucji, to za 
punkt zapalny do niej prowadzący uznaje kwestię irlandzką – narodową, nie 
klasową164. Więcej nawet; dostrzega, że podział i walka na tle narodowym 
istnieje wśród samych robotników, przy czym proletariat angielski trzyma 
stronę, uwaga: warstw posiadających. I gdzie podziała się zdrowa proletaria-
cka świadomość… Gdyby ufać bezgranicznie w ścisłą zależność bytu i świa-
domości, to idąc dalej, należałoby także zaakceptować reformizm – nikt inny 
jak właśnie robotnicy domagali się związków zawodowych, ochrony pracy, 
praw wyborczych. Jeśli przemawiał przez nich dojrzewający do socjalizmu 
byt, to z pewnością byt ten niewiele wiedział na temat komunizmu.

Naukowa postać materializmu historycznego czasem okazywała się zupeł-
nie nieprzydatna politycznie. Skoro więc nie wahał się dialektycznie przetwa-
rzać jej sam twórca, nic nie stało na przeszkodzie, by równą kreatywnością 

162 Za: A.B. Ulam, Th e Bolsheviks…, s. 121.
163 List do Zygfryda Meyera i Augusta Vogta z 9 kwietnia 1870 r.
164 Nota bene, Lenin nie omieszka zwrócić na ten fakt uwagi, by wytknąć błędy nadmierne-

go „praktycyzmu” Róży Luksemburg; tenże, O prawie narodów do samookreślenia…, s. 899 i nn.
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wykazał się jego prawowierny następca. Elitaryzm, który charakteryzował 
program Co robić? (obydwie jego wersję: Czernyszewskiego i Lenina), był 
wyborem naturalnym. Ale Lenin potrafi łby go odrzucić bez wahania i bez 
żalu, gdyby obiektywna sytuacja dowiodła większej rewolucyjności ludu niż 
partyjnych elit.

Charakterystyczne, jak raz za razem – w cudowny niemal sposób – mar-
ksizm jako spójna teoria rozwoju społecznego potwierdzał znacznie wcześ-
niejsze intuicje Lenina, zaczerpnięte od Czernyszewskiego i całego rosyjskie-
go nurtu rewolucyjnego. W nowej dialektycznej wieży odnajdywał Lenin 
znienacka stare formuły i recepty, które tutaj nie stanowiły już oderwanych, 
luźnych pomysłów na zmianę. Włączone w spójny system wzajemnych od-
niesień i związków, były jak krótkie przebłyski socjalistycznej świadomości 
– z osobna bezpłodne, ale zebrane razem umacniały wewnętrzne przeko-
nanie Lenina co do słuszności obranej drogi. Historycy idei zajmujący się 
myślą rosyjską odróżniają skrupulatnie poszczególne jej nurty. W zależności 
od kryteriów mówią odrębnie o nurcie narodnickim, populistycznym, rewo-
lucyjnym, terrorystycznym, anarchistycznym, a te jeszcze zderzają z odcie-
niami marksizmu. Badając myśl polityczną Lenina, starają się analitycznie 
rozłożyć ją na poszczególne elementy, by te powkładać do odpowiednich 
przegródek i stwierdzić w ten sposób, czego w myśleniu Lenina było więcej: 
marksizmu czy rosyjskości. Trzeba jednak pamiętać, że sam Lenin odróżniał 
tylko prawdę i nie-prawdę, bez względu na pochodzenie. Jeśli po dokonaniu 
„skoku” od teorii do praktyki okazywało się, że ten czy ów postulat został 
już wcześniej wyartykułowany, tym lepiej. Zawsze bezpieczniej lądować na 
znajomym gruncie. O ileż łatwiej wybierać odpowiednie „taktyki” działania, 
kiedy mamy pod ręką całą ich skrzynkę, wypełnioną po brzegi.

Od samego początku idea budowy scentralizowanej, stosunkowo wąskiej 
(bo złożonej z osób o dowiedzionej czystości ideologicznej) partii rewolu-
cyjnej spotykała się ze sprzeciwem innych marksistów. Ostrzegała w 1904 
roku Róża Luksemburg165, że w krajach zacofanych, przyzwyczajonych do 
despotyzmu rewolucyjne nastroje mogą zostać wypaczone. Właściwy ruch 
socjalistyczny jest według niej „pierwszym ruchem, który liczy we wszyst-
kich swych fazach i w całej swej drodze na organizację oraz na bezpośrednią 
i samorządną akcję masy”166. Gdzie istnieje pokusa, by masę zastąpili „za-
wodowi” rewolucjoniści, tam niestety „ja” rewolucjonisty zaczyna „skakać 
mu po głowie i znowu ogłasza się wszechstronnym dyrygentem historii, tym

165 Lenin odpowiedział na te zarzuty artykułem Krok naprzód, dwa kroki wstecz, który 
przesłał do gazety Die Neue Zeit – będący jej redaktorem Kautsky odmówił jednak publikacji; 
por. L. Hass, Polskie edycje dzieł Lenina w latach 1903–1939, „Dzieje Najnowsze” 1970, R. II 
(2), s. 233.

166 R. Luksemburg, Zagadnienia organizacyjne socjaldemokracji rosyjskiej, artykuł z 1904 r., 
cyt. za: J. Hochfeld, Marksizm, socjologia, socjalizm. Wybór pism, Warszawa 1982, s. 19.
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razem w postaci Jego Wysokości Komitetu Centralnego ruchu robotniczego”167. 
Takie zarzuty może postawić tylko ktoś, kto postrzega prawdę Marksa jako 
wieżę-teorię skończoną w budowie i tym samym nie rozumie dynamiki mar-
ksizmu, nakazującej nieustanne dotrzymywanie kroku rozwijającemu się 
światu tak długo, jak długo nie znajdziemy w sobie siły pozwalającej przejąć 
nad nim kontrolę. W świecie imperializmu rewolucję trzeba przeprowadzić 
w Rosji, powtarza konsekwentnie Lenin, z czego wynika konieczność partyj-
ności, nawet jeśli wzbudza ona oskarżenia o tendencje dyktatorskie. 

Pierwszą próbą generalną dla rewolucjonisty Lenina była rewolucja 1905 
roku, choć przerobił tę lekcję przede wszystkim od strony teoretycznej. Skala 
wystąpień zaskoczyła go kompletnie (nie tylko jego – zaskoczyła i samego 
cara), chwilowo wzbudzając entuzjazm i wiarę w oddolne ruchy społeczne. 
Jednak bardzo szybko euforia została okrutnie zweryfi kowana. Lud wpraw-
dzie świetnie nadawał się do wzmagania anarchii, ale jego zdolność wywoły-
wania zamierzonych skutków politycznych była mniej niż nikła. Prawda, car 
ustąpił i zgodził się na wybory do I Dumy, ale kiedy tylko jej skład nie spełnił 
jego oczekiwań, ciało zostało rozwiązane i wybory rozpoczęły się na nowo. 
A prawdziwym rządzącym okazał się nie lud, lecz Piotr Stołypin, chętnie za-
kładający szubieniczne „krawaty” na szyje dopiero co uważanych za boha-
terów rewolucjonistów. Nie kłamały też liczby. O ile szeregi partii socjalde-
mokratycznej zostały w czasie rewolucji znacznie wzmocnione przez napływ 
nowych członków, o tyle już dwa lata później zmniejszyły się o 3/4, a w roku 
1910 stopniały do śmiesznych 2% pierwotnego stanu168. Wszystko to utwier-
dzało Lenina w wybranej strategii partyjnej. Odtąd nie traktował mas jako 
partnera w rewolucyjnych planach, lecz wyłącznie przedmiot manipulacji169, 
czego dowodem był jego zmieniający się stosunek do chłopów170. Początko-
wo Lenin, podobnie jak reszta marksistów, koncentrował się na uświadamia-
niu tej klasie, że co do zasady wkrótce w całości zniknie. Jej reprezentanci 
powinni więc czym prędzej zrozumieć swą obiektywną pozycję i korzystając 
z faktu, że stanowią element ludu pracującego, narażonego na wyzysk, dołą-
czyć do proletariatu. Po rewolucji 1905 roku wydawać się mogło przez chwi-
lę, że Lenin potraktował poważnie przekonanie Marksa, iż chłop ma w grun-
cie rzeczy jedynie świadomość feudalną i tym, o co potrafi  walczyć, jest jakaś 
forma kapitalizmu. Chłop domaga się ziemi i to przestarzałe przywiązanie do 
własności prywatnej trzeba uznać za naturalne (nie warto więc za bardzo wy-
jaśniać chłopom istoty socjalizmu). Trzeba oczywiście zachęcać chłopów do 

167 Tamże.
168 A.B. Ulam, Th e Bolsheviks…, s. 270.
169 To słowo nie musi mieć dla dialektyka pejoratywnego znaczenia. Jeśli „manipuluję” 

czyjąś „fałszywą” świadomością, robię to właściwie dla jego dobra. Zakładam, że zasługuje 
on na wychowanie, a jego umysł potrafi  przyswoić przynajmniej uproszczoną wersję prawdy. 

170 E. Kingston-Mann, Lenin and the Problem of Marxist Peasant Revolution, Oxford 1983.
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rewolucji i sojuszu z robotnikami, ale po takim sojuszu można się spodzie-
wać jedynie przeprowadzenia rewolucji burżuazyjnej. Wreszcie w 1917 ro-
ku Lenin przejmie władzę w imieniu całego ludu pracującego171, co mogłoby 
sugerować włączenie chłopów w poczet socjalistów. Mogłoby, gdyby nie póź-
niejsza polityka władzy radzieckiej172.

Ostatnią i może najważniejszą ze względu na przyszłe losy świata teore-
tyczną łamigłówką, jaką musiał rozwikłać Lenin przed rokiem 1917, była ko-
nieczność reinterpretacji kwestii „dyktatury proletariatu”. Już Marks zdawał 
sobie sprawę, że zwycięska rewolucja socjalistyczna nie odmieni świata z dnia 
na dzień. Gdy świadomy proletariat przejmie władzę, będzie to pierwszy 
w dziejach przypadek wyprzedzenia bytu przez myśl. Oznacza to, że siła bur-
żuazji będzie ciągle niewspółmiernie wielka, świadomość robotników jeszcze 
nie do końca socjalistyczna, a co najważniejsze – siły wytwórcze niezupełnie 
dojrzałe. Na krótko, ale jednak, potrzebne będzie przejęcie burżuazyjnej nad-
budowy i wykorzystanie jej do likwidacji resztek kapitalizmu. Ten okres nie 
uniknie stosowania terroru wymierzonego w siły reakcji, ale z racji krótkiej 
drogi do komunizmu bóle porodowe towarzyszące jego narodzinom nie po-
trwają długo. Leninowska teoria najsłabszego ogniwa, zgodnie z którą rewo-
lucję należy przeprowadzić w Rosji, skąd rozprzestrzeni się ona na inne kraje 
(internacjonalizm), zmienia zasadniczo całe zagadnienie. Ściśle rzecz ujmu-
jąc nie da się stworzyć dyktatury „proletariatu” bez proletariatu. Ten problem 
łatwo jednak rozwiązać analogicznie do problemu rewolucji proletariackiej. 
To, co w rewolucji przeprowadzanej w okresie dominacji kapitalizmu wol-
nokonkurencyjnego i w krajach rozwiniętych byłoby dyktaturą proletariatu, 
musi w zmienionych warunkach imperializmu i rewolucji rosyjskiej stać się 
dyktaturą „w imieniu” proletariatu (chwilowo raczej potencjalnego). I tylko 
niedialektyczny krótkowzroczny malkontent widzi w tym salto vitale zapo-
wiedź zgubnej dyktatury „nad proletariatem”173. 

Istotniejszy miał się okazać problem drugi. Wprowadzenie komunizmu 
w kraju tak mało kapitalistycznym jak Rosja musiało się wydawać próbą za-
siania zdrowego ziarna na ugorze. Marks nie pozostawił cienia wątpliwości, 
że komunizm potrzebuje wysokorozwiniętych sił wytwórczych, a najlepiej 
rozwijają się one przy kapitalistycznym sposobie organizacji produkcji. Po-
minięcie ekonomicznego aspektu kapitalizmu – dynamicznego przyrostu 
środków produkcji, technologii – nie wchodziło w grę. Lenin nie był zresztą 

171 W tamtych warunkach oznaczało to żołnierzy dezerterujących z frontu, robotników 
wywłaszczających fabrykantów i właśnie chłopów zagarniających ziemię.

172 Jeszcze w grudniu 1922 r. będzie Lenin ostrzegał przed niesieniem na wieś komuni-
stycznych idei w ich czystej postaci. Najpierw trzeba zacieśnić więzi chłopów z robotnikami 
i dokonać przekształceń bazy materialnej na wsi; por. W.I. Lenin, Kartki z dziennika [w:] tenże, 
Dzieła wszystkie, t. 45, Warszawa 1989, s. 359–360.

173 Będzie się ku temu skłaniał K. Kautsky, Demokratie oder Diktatur, Berlin 1918.
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nigdy zwolennikiem idei komunizmu agrarnego, prostego w formie i treści174. 
Już jadąc na zesłanie na Syberię, był fanem wszelkich nowinek technicznych. 
Wyobrażał sobie niezmiennie, że narzędzia, które w kapitalizmie służą do 
ucisku klasowego, mogą być wykorzystane w służbie całego społeczeństwa, 
jeśli tylko znajdą się w odpowiednich rękach. Nie uważał za takie rąk nie-
świadomych robotników i chłopów. Dlatego bardzo szybko od postulatów 
uspołecznienia własności (zdaniem wielu, kluczowych dla uczynienia socja-
lizmu rzeczywistym „socjal”-izmem) przeszedł do promocji jej nacjonalizacji 
– przejęcia przez państwo. Taki ruch wydawał się naturalny i na płaszczyźnie 
teoretycznej całkowicie spójny z leninowską prawdą. Skoro partia rewolucyj-
na stanowi tymczasowo jedyny pewny i marksistowski element rzeczywisto-
ści, to nie może wypuścić z rąk nałożonych tej rzeczywistości cugli. A refl ek-
sję, że przy okazji znów dowodzi się w ten sposób wyższości myśli (polityki, 
działania świadomego, woluntaryzmu – wszystkiego tego, co „naukowy” 
Marks uznał za wtórne) nad bytem (bazą materialną, siłami wytwórczymi, 
determinizmem), odrzucano jako jednostronną „półprawdę” logiczną, a nie 
dialektyczną.

Celem partii po przejęciu władzy musiało stać się trudne i mozolne przy-
gotowanie społeczeństwa do dostąpienia łaski komunizmu. W krajach wyso-
korozwiniętych nie nastręczałoby ono większych trudności i ograniczałoby 
się do usunięcia wrogów proletariatu. W Rosji nie dość, że takich świado-
mych i nieświadomych wrogów było ciągle za dużo, to jeszcze trzeba było 
zająć się intensyfi kacją rozwoju sił wytwórczych. Na to wszystko nowa wła-
dza, nawet najbardziej pracowita, będzie potrzebować czasu, co oznacza ko-
nieczność przedłużenia okresu przejściowego. Lenin po rewolucji niechętnie 
będzie się posługiwał terminem „dyktatura”, zwłaszcza że jego elitarystyczna 
koncepcja spotykała się właśnie z oskarżeniami o zapędy dyktatorskie, czyli 
niedopuszczalną z marksistowskiego punktu widzenia próbę wyalienowania 
władzy ze społeczeństwa. Niezmiennie korzystał jednak z funkcjonujących 
w myśli marksistowskiej terminów „socjalizm” i „komunizm”. Wbrew dosyć 
luźnej tradycji, która pozwalała używać tych pojęć zamiennie, Lenin oddzielił 
je od siebie stanowczo. Komunizm jest ostatecznym celem dziejów i jako taki 
stanowi pieśń przyszłości. Będzie to czas bezklasowego społeczeństwa, które 
wprawdzie kieruje się kolektywizmem (przekonaniem o wyższości wspólno-
ty nad jednostką) i dlatego wymaga od każdego pracy takiej, na jaką pozwa-
lają jego zdolności, ale z uwagi na wysoki poziom rozwoju bazy materialnej 

174 A jego zwolenników w Rosji nie brakowało. Pewne idee komunizmu, czy socjalizmu 
agrarnego znaleźć można i u Hercena, i u Czernyszewskiego. W gorącym okresie rewolucyj-
nym będą je głosić główni w ruchu robotniczym konkurenci bolszewików do władzy – eserow-
cy (członkowie Partii Socjalistów-Rewolucjonistów).
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potrafi  nagrodzić jednostki w zależności od ich potrzeb indywidualnych175. 
Niestety, dopóki baza materialna nie jest odpowiednio rozwinięta, potrze-
by indywidualne muszą zostać zepchnięte na dalszy plan. Dlatego socjalizm 
to ten poprzedzający komunizm okres, w którym należy skoncentrować za 
wszelką cenę wszystkie możliwe siły społeczne na zadaniu stymulacji i przy-
spieszenia rozwoju sił wytwórczych. Im skuteczniej uda się to przeprowadzić, 
tym szybciej socjalistyczny plac budowy zostanie wyposażony w materiały 
niezbędne do wzniesienia komunizmu. Jedną z metod motywacji jednostek 
do intensyfi kacji wysiłków w służbie socjalizmu powinna się stać zasada uza-
leżniająca społeczną gratyfi kację od wkładu pracy. Drobna na pozór różnica 
między zasadą „każdemu według pracy” i „każdemu według potrzeb” sta-
nowiła dla Lenina o ważnej istotowej różnicy między socjalizmem a komu-
nizmem176. Była różnicą między życiem jednostki w błogosławionym czasie 
komunizmu, znoszącym przeciwieństwo jednostka–społeczeństwo i pozwa-
lającym człowiekowi odpocząć po trudach historycznych zmagań z alienacją, 
a okresem wzmożonego zaangażowania i aktywności, okupionym wyrzecze-
niem się potrzeb, których realizacja odwracałaby jedynie uwagę od dzieła za-
sadniczego. Potrzeby jako takie były więc w socjalizmie „obiektywnie” „nie-
potrzebne”, a wręcz blokujące postęp, czyli wrogie177.

Oddzielenie okresu socjalizmu i komunizmu przyznawało milcząco, że 
Rosję czeka długa i trudna droga. Nie do końca rozwiązywało jednak prob-
lem zachowania instytucji państwa. Lenin w tym punkcie pozostał celowo 
i konsekwentnie niejasny. Nie kwestionował nigdy Marksowskiego rozu-
mienia państwa jako zorganizowanej instytucji przemocy, która przestanie 
istnieć z chwilą wyeliminowania konfl iktu klasowego178. Wyrażenie „pań-
stwo proletariackie” wydawało się sprzecznością terminów. Jak to jednak ze 
sprzecznościami bywa, lubią się one łączyć na wyższym poziomie w umyśle 
dialektyka. Po udanej rewolucji socjalistycznej byłoby wyjątkową beztroską 
wyrzeczenie się zorganizowanej przemocy instytucji burżuazyjnych, ale to 

175 Marks, jak zaznaczałam, nie był tu do końca konsekwentny. Wyróżniał np. niższą 
i wyższą „fazę społeczeństwa komunistycznego”. Dopiero w drugiej, „kiedy praca stanie się nie 
tylko źródłem utrzymania, ale najważniejszą potrzebą życiową” społeczeństwo „będzie mogło 
wypisać na swym sztandarze: Każdy według swych zdolności, każdemu według jego potrzeb”; 
K. Marks, Krytyka Programu Gotajskiego, MED, t. 19, s. 24.

176 W.I. Lenin, Zadania proletariatu w naszej rewolucji…, s. 248.
177 Nasuwa się tutaj podejrzenie, że jak kiedyś sukces kapitalizmu zależeć miał od oszczęd-

ności i skromności producentów, którzy dzięki takim protestanckim, jak chciał Max Weber, 
cechom mogli zwiększać nakłady inwestycyjne i produkować więcej, tak podobne cnoty przy-
świecać miały robotnikom po to, by zainicjować dynamiczny rozwój socjalizmu. Były one 
później, już w komunizmie, wymuszane obiektywnym brakiem towarów konsumpcyjnych 
i naciskiem na rozwój przemysłu ciężkiego, czy zbrojeniowego.

178 Por. W.I. Lenin, O państwie. Wykład na Uniwersytecie im. Swierdłowa wygłoszony 
11 lipca 1919 roku, LDW, t. 3, s. 758–779.
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chwilowe odejście od czystości teoretycznej było usprawiedliwione przez sa-
mego Marksa. Leninowi sen z powiek spędzało co innego – jak uzasadnić 
konieczność istnienia państwa przez cały okres socjalizmu? Może wydawać 
się paradoksalne podejrzenie, że nigdy nie przyszło mu na myśl, iż państwo 
będzie można zlikwidować „naprawdę”. Jednak wypowiedzi Lenina poświę-
cone tej tematyce pozostawiają niewiele miejsca na wątpliwości. Zwłaszcza 
jeśli przedstawiane w nich analizy i tezy potraktować dialektycznie, zderzając 
zawarte w nich przeciwieństwa po to, by wyłuskać ogólne i niesprzeczne jądro. 

Najbardziej wyjątkowa pod tym względem jest napisana między rewolu-
cjami 1917 roku, a opublikowana kilka miesięcy później broszura Państwo 
a rewolucja. W twórczości Lenina to kolejna, po Materializmie i empiriokry-
tycyzmie, pozycja wywołująca konsternację zarówno badaczy bolszewizmu, 
historyków, jak i sympatyków marksistowskiego materializmu. Według Loui-
sa Fischera rzeczony pamfl et uznać trzeba w całości za niefortunną aberra-
cję179, co współgra ze zdaniem Rodneya Bradleya, że stanowi on dowód od-
radzającej się od czasu do czasu skłonności Lenina do myślenia utopijnego180. 
Pikanterii całej sprawie nadaje fakt, że choć pierwotnie autor był przekona-
ny, iż rozprawa jest najlepszym jego dziełem teoretycznym181, już po roku od 
pierwszej publikacji wolał o książce zapomnieć, wpadając w furię na wieść, 
że samowolnie opublikowano ponownie niektóre jej fragmenty. Mimo to 
– a może właśnie dlatego – Państwo a rewolucja zasługuje na szczególną uwa-
gę. Zwłaszcza jeśli dodać, że do pisania przygotowywał się Lenin sumiennie, 
studiując ponownie dzieła Marksa i Engelsa. Jak ironicznie, ale nad wyraz 
trafnie podsumował Adam Ulam: można się spieszyć i improwizować rewo-
lucję, ale marksistowskiego traktatu nigdy182. W takim kontekście utopijność 
przestaje być utopijnością, a wskazuje raczej na rzeczywistą udrękę Lenina 
towarzyszącą jego staraniom o wyrażenie niełatwego, dialektycznego świa-
topoglądu.

Na pozór Państwo a rewolucja to tylko przypomnienie nauki o państwie 
autorstwa Marksa i Engelsa. Przypomnienie zradykalizowane, bo odczytują-
ce ich myśli przez pryzmat późniejszej pozytywnej oceny Komuny Paryskiej. 
Lenin raz po raz przywołuje „zapomniane” znaczenie wojującego komuni-
zmu, który odważnie przyznawał się do zamiaru zniszczenia istniejących 
państw i wprowadzenia w ich miejsce dyktatury proletariatu. 

Ten tylko przyswoił sobie istotę nauki Marksa o państwie, kto zrozumiał, że 
dyktatura jednej klasy jest koniecznością nie tylko dla każdego w ogóle społe-
czeństwa klasowego, nie tylko dla proletariatu, który obalił burżuazję, ale także 

179 L. Fischer, Th e Life of Lenin, New York 1964, s. 122.
180 R. Barfi eld, Lenin’s Utopianism: State and Revolution, „Slavic Review” 1971, vol. 30, 

no. 1, s. 45–56.
181 R. Service, Lenin…, s. 295
182 A.B. Ulam, Th e Bolsheviks…, s. 353.



278 Prawda i sens. Dialektyka – marksizm – komunizm

dla całego okresu historycznego, oddzielającego kapitalizm od „społeczeństwa 
bezklasowego”, od komunizmu. Formy państw burżuazyjnych są nadzwyczaj róż-
norodne, lecz istota ich jest ta sama: wszystkie te państwa tak czy owak są jednak 
w ostatecznym wyniku bezwarunkowo dyktaturą burżuazji. Przejście od kapitali-
zmu do komunizmu musi, naturalnie, dać ogromną obfi tość i różnorodność form 
politycznych, lecz istota rzeczy będzie przy tym nieodzownie ta sama: dyktatura 
proletariatu183.

W powyższym fragmencie Lenin rozróżnia formę (a właściwie formy) 
państw oraz ich istotę, związaną z klasą, której interesy są z pomocą instytu-
cji państwa realizowane184. Co do istoty więc każde państwo musi pozostawać 
dyktaturą, ponieważ nieusuwalna sprzeczność interesów klasowych w natu-
ralny sposób wyklucza realizację ich wszystkich. A to znaczy, że klasa pozba-
wiona władzy jest jednocześnie klasą wykluczoną i uciskaną. W kapitalizmie 
ten niefortunny los przypadł w udziale robotnikom, ale po udanej rewolucji 
nastąpi zamiana ról. Dyktatura proletariatu wymierzona będzie przeciwko 
dotychczasowym wyzyskiwaczom, a więc także burżuazyjnemu państwu. 
Tak rozumie Lenin tezę Engelsa o obumieraniu państwa, przywracając jej 
„zapomniany” przez „renegatów”, „oportunistów” i „fi listrów” wymiar ak-
tywnej walki o „unicestwienie” tej instytucji185. W zamierzonej i podkreśla-
nej na każdym kroku wierności Lenina oryginalnej doktrynie marksistow-
skiej drzemie jednak od początku do końca pewna dialektyczna nieścisłość. 
Dla Lenina Marks, jak kot Schrödingera, jest jednocześnie żywy i martwy. 
Żywy, ponieważ w mocy pozostają jego ustalenia dotyczące krytyki kapitali-
zmu, czy też, by wyrazić się bardziej dialektycznie – jego koniecznej negacji. 
Pierwotnie abstrakcyjne intuicje Marksa w tej kwestii zyskały potwierdzenie 
w doświadczeniu Komuny Paryskiej. Jednym słowem, dyktatura proletariatu 
to antyteza kapitalizmu, bez której nie ruszymy z miejsca mimo wyznaczonej 
drogi do komunizmu. To jednak nie wszystko. Zanegowanie kapitalizmu nie 
wystarczy, by mówić o socjalizmie. Zgodnie z prawem negacji dialektycznej 
(negacji negacji) rozwój i rzeczywista zmiana jakościowa są możliwe dopie-

183 W.I. Lenin, Państwo a rewolucja…, s. 552.
184 Jak zaznaczałam w rozdziale poświęconym Marksowi, oddzielenie „formy” i „istoty” 

należy do ulubionych zabiegów dialektycznych. Jednakże przyjęcie punktu widzenia materia-
lizmu dialektycznego wnosi do tego rozróżnienia coś nowego – wprawdzie od strony fi lozo-
fi cznej, ale z konsekwencjami politycznymi. Otóż jeśli jedyną pewną własnością materii jest 
„ruch”, to mówienie o „istocie” danego zjawiska jest z góry zakładanym nieporozumieniem. 
Zjawiska materialne nie mają „istoty” - tę chwyta tylko ludzki umysł, i traktuje jako pewne 
„przybliżenie” do prawdy, jak przekonuje Lenin w Materializmie i empiriokrytycyzmie. Ale 
to oznacza, że wypowiadając się o „istocie” zjawiska takiego jak państwo, Lenin zdaje sobie 
sprawę z uproszczeń, a może i błędów swego ujęcia, co pozwala mu dosyć niefrasobliwie żon-
glować pojęciami i dokonywać ich interpretacji – mały i duży błąd to ciągle tylko błąd, a nie 
za poszczególne słowa dialektyk jest odpowiedzialny, lecz za wnioski (i słuszność) przekazu.

185 W.I. Lenin, Państwo a rewolucja…, s. 633.
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ro po zanegowaniu antytezy, którego należy dokonać z wykorzystaniem nie-
których elementów dawno odrzuconej tezy. I tutaj Marks był już w oczach 
Lenina znacznie mniej „żywy”. Wprawdzie stwierdził to i owo, ale jego tezy 
należy potraktować wyłącznie jako abstrakcyjne186 idee, które powinny pobu-
dzać marksistów do myślenia i uważnej obserwacji rzeczywistości. Nie mogło 
być inaczej, ponieważ Marks nie dysponował jeszcze odpowiednimi faktami. 
Miał natomiast do nich dostęp Lenin. W Piotrogrodzie po rewolucji lutowej 
powstała, obok Rządu Tymczasowego, Rada Delegatów Robotniczych i Żoł-
nierskich187, która w kwietniu stała się Wszechrosyjską Radą Delegatów Ro-
botniczych i Żołnierskich. Rozpoczął się tak w Rosji tzw. okres dwuwładzy188, 
który ku radości Lenina można było uznać jednocześnie za realizację dykta-
tury proletariatu189 i nową formę ustrojową. Zawołanie „cała władza w ręce 
rad” będzie w tym czasie ulubionym jego hasłem.

Państwo a rewolucja ma więc dwa wymiary, jak przystało na dzieło dialek-
tyczne. Z jednej strony stanowi jawne wyznanie anarchizmu190, który nie chce 
państwa, domaga się jego likwidacji, i stawia sprawę jasno: albo państwo, albo 
wolność. Z drugiej strony jednak między wierszami natomiast przemyca zu-
pełnie inny komunikat191. Tak, zburzymy państwo burżuazyjne, ale nie, nie 
jesteśmy anarchistami192 – dyktatura proletariatu przyoblecze się w formy 
polityczne z pewnością do państwa burżuazyjnego podobne. Zwłaszcza że 
imperializm przygotował właściwie sam materialną bazę dla socjalizmu193 
– własność nie tylko uległa monopolizacji, ale cała gospodarka została podda-
na kontroli politycznej, prowadząc do powstania „kapitalizmu państwowego” 
i „państwa rentiera” („lichwiarza”). Mimo „gnijącej” formy aktualne państwo 
posiada więc zupełnie przydatne, bo kolektywistyczne, ziarna. Tak, przyszła 
władza zatrzyma większość instytucji: administrację, prawo, armię, ale nie, 
nie będą one udręką klasy robotniczej. Przecież jeśli zmienimy istotę pań-
stwa, zastępując państwo burżuazyjne (dyktaturę burżuazji) dyktaturą pro-
letariatu (państwem proletariackim czy też, jak przypominają słowa Mark-
sa: „polityczną organizacją proletariatu”), to podobieństwo formalne jest ni-

186 Tamże, s. 557. Lenin celowo używa tego słowa, by podkreślić teoretyczny charakter 
ustaleń Marksa, które muszą być wypełnione treścią historyczną, zanim zrozumiemy je właś-
ciwie.

187 Na wzór organizacji robotniczych powstających w 1905 r., S. Andrews, Lenin’s Revo-
lution…, s. 47.

188 Patrz: R. Pipes, Rewolucja rosyjska, tłum. T. Szafar, Warszawa 1994.
189 Patrz: W.I. Lenin, O dwuwładztwie, LDW, t. 2, s. 213–216.
190 A.B. Ulam, Th e Bolsheviks…, s. 353.
191 Zdaniem Roberta Service’a dokładnie przeciwny; por. tenże, Lenin…, s. 300.
192 W.I. Lenin, Państwo a rewolucja…, s. 578.
193 N. Harding, Lenin’s Political Th ought…, s. 130.
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czym. Po rewolucji proletariat „zburzy”194 państwo i zachowa państwo, ale 
państwo inne, „właściwie nie państwo”, „półpaństwo”195. 

Mało kto, nawet wśród bolszewików, potrafi ł zrozumieć głębię sugestii, że 
w socjalizmie wszystko będzie „takie samo, tylko inne” czy raczej „inne, choć 
na pozór takie samo”196. Czy robotnik otrzyma bezpłatne mieszkanie? Tak 
– w komunizmie. W socjalizmie natomiast nadal będzie opłacał czynsz197, 
podobnie jak robi to w kapitalizmie, tyle że nie będzie już tego nazywał wyzy-
skiem. Utrzymana zostanie renta gruntowa, ale chłop w nowym stanie świa-
domości socjalistycznej nie będzie miał nic przeciw temu. Robotnik nadal, 
jak w kapitalizmie, nie będzie miał własności, ale z racji przejęcia środków 
produkcji przez państwo zmieni się jego ocena tego faktu. Co do ustroju, to 
oczywiście będzie on miał znamiona demokracji, ale nie demokracji takiej, 
jaką zrodziły umysły określone przez kapitalistyczny byt. Rządzenie pań-
stwem to dla świadomego proletariusza bułka z masłem, ale nie, nie można 
rozpraszać władzy, bo przecież świadomy proletariusz i tak wybrałby centra-
lizm. I demokracja będzie więc nowa, proletariacka, oparta na zasadzie cen-
tralizmu demokratycznego198 (i niech się oburzają na ten oksymoron „ludzie 
pełni fi listerskiej zabobonnej wiary”199 w demokrację). Charakterystyczne, na 
co zwracał uwagę Edward Carr, że w pracy próżno byłoby szukać wzmianek 
o elicie partyjnej i wyjątkowej roli partii w ogóle200.

W broszurze Państwo a rewolucja Lenin stoi na szczycie dialektycznej 
wieży i patrzy w przyszłość, próbując zdać raport z tego, co musi nadejść. 
Szybko jednak – co pokazuje jego irytacja i chęć puszczenia pracy w niepa-
mięć – potwierdzić się miało znowu, że mało kto rozumie kunszt dialektyki. 
Co gorsza, sam język ma strukturę logiczną i nie ułatwia zadania dialekty-
kowi, który widzi jedność przeciwieństw, ale wyrazić tej jedności w języku 
już nie potrafi 201. Skazany jest na półśrodki, takie jak wprowadzanie nowych 

194 W.I. Lenin, Państwo a rewolucja, rozdz. III.
195 Tamże, s. 534.
196 Jeszcze w jednym z ostatnich napisanych artykułów będzie Lenin wytykał towarzy-

szom, że nie rozumieją istoty formalnych zapożyczeń od kapitalizmu i niepotrzebnie wyrażają 
wątpliwości związane na przykład ze sformułowaniem „kapitalizm państwowy” (posłużył się 
Lenin tym pojęciem w artykule z 1918 r. O „lewicowej” dziecinadzie i drobnomieszczańskości 
[w:] Dzieła wszystkie, t. 36). Idą one, zdaniem Lenina, „w kierunku abstrakcyjno-politycznym”, 
podczas gdy należy je rozumieć wyłącznie historycznie, i to jako wyjaśnienie różnicy między 
„zwykłym kapitalizmem państwowym, a tym niezwykłym, nawet zupełnie niezwykłym kapi-
talizmem państwowym” nowej polityki ekonomicznej (NEP-u); W.I. Lenin, O spółdzielczości 
[w:] tenże, Dzieła wszystkie, t. 45, Warszawa 1989, s. 366. 

197 Tamże, s. 574. Por. także: W.I. Lenin, Zadania proletariatu w naszej rewolucji…, s. 248.
198 Tamże, s. 571, 590.
199 Tamże, s. 571.
200 E.H. Carr, Th e Russian Revolution. From Lenin to Stalin, New York 1979, s. 5.
201 Dlatego cechą komunizmu będzie nowomowa, i to dosyć szczególna, bo oparta przede 

wszystkim na powtarzaniu utartych formułek. Ma to głęboki sens – materialista dialektyczny 
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terminów (nowe państwo, półpaństwo) albo pokazywanie całości jako sumy 
pewnych elementów (wybitnie niedialektyczne ujęcie). To zdecydowanie za 
mało, by mogli go właściwie odebrać nieposiadający jeszcze rozwiniętej mar-
ksistowskiej świadomości czytelnicy. A myśląc logicznie, a nie dialektycznie, 
wyciągają z tekstu absolutnie błędne wnioski. Jak na przykład ten, że skoro 
jest napisane u Engelsa: „gdy będzie można mówić o wolności, państwa nie 
będzie”202, to w Rosji bolszewickiej – państwie z krwi i kości (w każdym tego 
wyrażenia znaczeniu) – wolności nie ma. Jak można być tak tendencyjnie 
jednostronnym, musiał sobie myśleć Lenin! Czy można jednak dziwić się 
masom, skoro równie „tendencyjni” (tzn. obrzydliwie logiczni) będą histo-
rycy, biorący optymistyczną historiozofi ę za utopizm, podczas gdy ma ona 
tak niepodważalne, zdaniem Lenina, podstawy materialne? Dopóki byt nie 
znajdzie się u kresu swego rozwoju, wolna pozostaje tylko myśl i jej zadaniem 
jest „wylatywać nad poziomy” i utwierdzać wszystkich w wierze w komu-
nizm. Co za szczęście, że dzięki Marksowi i z pomocą Hegla ta wiara jest 
umocowana w prawdzie. Lenin zdawał się nie dopuszczać do siebie myśli, że 
jest to prawda, która nie potrafi  stawić czoła empirycznym faktom, a jedynie 
ucieka przed nimi, dokonując zręcznych akrobacji. Przyznać trzeba, że nie-
wiele w jego biografi i było wydarzeń, które mogłyby naruszyć to spokojne te-
oretyczne poczucie bezpieczeństwa. Przeciwnie, Lenin zdawał się dokonywać 
cudów z bytem dzięki niewzruszonej pewności marksistowskich przekonań, 
wykonując jedno salto vitale za drugim. Historyczny sukces Lenina dowiódł 
co najmniej dwóch rzeczy. Po pierwsze, wykazał, że myśl polityczna ma prak-
tyczne znaczenie i nie brzmi wiarygodnie zarzucanie utopijności idei, która 
staje się utopią u władzy203. Po drugie, w dłuższej perspektywie miał pokazać 
niezbicie, że idea idei nierówna i same „obiektywne” tryumfy (jak przejęcie 
władzy) nie rozstrzygają jeszcze o jej politycznej wartości i sensowności.

nie może być pewien „istoty” rzeczy, więc nie traci czasu na konkretną treść takiego czy innego 
faktu, ale wyłącznie jego formalną (powtarzalną) interpretację. Prowadzi to do kuriozalnej 
różnicy w rozumieniu terminu „fakt”, co wymusza zmianę rozumienia „naukowości” w ogóle. 
Ten, kto nie jest materialistą dialektycznym, może mieć rację wyłącznie przez przypadek, więc 
nie zasługuje na miano naukowca. Nie możemy się przecież uczyć matematyki od papugi, 
nawet jeśli zdarzy jej się stwierdzić, że dwa i dwa to cztery. Kolejny dowód, że sens udający 
prawdę staje się bezsensowny i unicestwia wszelką kreatywność, wolność i samodzielność, 
wymagając wyłącznie deklaracji lojalności.

202 W.I. Lenin, Państwo a rewolucja…, s. 583.
203 M. Heller, A. Niekricz, Utopia u władzy, tłum. A. Mietkowski, Respublica Polonia 1987 

(II obieg).
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5. „Krzątanina stwarzająca pozory pracy”

Nie wystarcza być rewolucjonistą i zwolennikiem socjalizmu lub komu-
nistą w ogóle. Trzeba umieć w każdej poszczególnej chwili odnaleźć owo 
szczególne ogniwo łańcucha, za które należy uchwycić ze wszystkich sił, 
by utrzymać cały łańcuch i solidnie przygotować przejście do następnego 
ogniwa, przy czym kolejność ogniw, ich forma, ich połączenie, różnice 
między nimi nie są w łańcuchu wydarzeń historycznych tak proste ani 
błahe jak zwykłym łańcuchu wykonanym przez kowala204.

Wiosną 1917 roku Lenin przebywał na emigracji w Szwajcarii, a wśród ani-
matorów przeprowadzonej wtedy w Rosji rewolucji lutowej nie było ani jed-
nego bolszewika205. Opcję socjalistyczną reprezentowali w niej mienszewicy 
i przedstawiciele socjalistów-rewolucjonistów. Na wieść o rewolucji wielu do-
tychczasowych emigrantów przebywających na Zachodzie starało się o po-
wrót do Rosji, zgłaszając się do francuskich i brytyjskich konsulatów. Lenin, 
mimo zaproszenia wystosowanego przez piotrogrodzkich bolszewików, nie 
spieszył się nadmiernie z powrotem206. Wybrał ostatecznie pośrednictwo 
Niemców, którym przypadła do gustu perspektywa pogłębienia rosyjskiej 
anarchii. Negocjacje, w trakcie których Lenin pierwotnie w widoczny sposób 
zwlekał z decyzją, przyspieszyły początkiem kwietnia, kiedy rząd niemiecki 
wyasygnował 5 mln marek na przerzut rosyjskich rewolucjonistów207. Osta-
tecznie 9 kwietnia Lenin wyruszył w „zapieczętowanym” eksterytorialnym 
pociągu w stronę Skandynawii. Do Piotrogrodu dotarł po tygodniu, witany 
już na stacji bukietem kwiatów i dźwiękami Marsylianki. Sam zrewanżował 
się krótkim przemówieniem (a nawet dwoma208), zakończonym okrzykiem: 
„Niech żyje światowa rewolucja socjalistyczna!”209. Już wtedy miał wyrobione 
zdanie co do przyszłego rozwoju sytuacji – rozwoju ogólnego oczywiście, nie 
zaś wymagających elastyczności taktyk. I było to, żadne zaskoczenie, zdanie 

204 W.I. Lenin, Najbliższe zadania władzy radzieckiej, „Prawda” z 28 kwietnia 1918 r. http://
www.komsomol.pl/lektury/NajZad.pdf [dostęp: 3.03.2015].

205 S. Andrews,Lenin’s Revolution…, s. 48. 
206 M. Pearson, Th e Sealed Train, Putnam 1975, s. 219.
207 W grupie znaleźć się mieli także mienszewicy i socjaliści-rewolucjoniści, ale ci chcieli 

powrotu ofi cjalnie przeprowadzonego przez nowe rosyjskie władze. Ostatecznie z planowa-
nych 60 osób, do pociągu wsiadło 32, z czego około tuzina stanowili „prawdziwi” bolszewicy; 
M. Pearson, Th e Sealed Train…, s. 222–224.

208 A w zgodnej opinii świadków Lenin miał wyjątkowy dar przemawiania i potrafi ł urze-
kać słowem. Przemawiać zresztą lubił, i nawet już po objęciu władzy wychodził ze swego Biura 
do poczekalni, by wygłosić krótką i sugestywną perorę wobec czekających w kolejce petentów; 
R. Service, Lenin…, s. 274–275, 328.

209 E. Wilson, To the Finland Station: a Study in the Acting and Writing of History, New 
York 1940, s. 469.
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odbiegające od opinii większości socjalistów210. Wyraził je na gorąco w Te-
zach kwietniowych211, gdzie uznał jeszcze nieostygłą rewolucję tylko za pierw-
szy etap czy też preludium do właściwej rewolucji, która odda władzę w ręce 
proletariatu i biednego chłopstwa. Odrzucał jakąkolwiek formę współpracy 
z Rządem Tymczasowym. Toczoną wojnę ocenił jako imperialistyczną i tym 
samym niegodną wsparcia, przynajmniej do momentu powstania prawdzi-
wego rewolucyjnego rządu. Wtedy wojna zmieniłaby swój charakter na re-
wolucyjną i mogłaby posłużyć do pomocy w wywołaniu rewolucji na Zacho-
dzie. Nie chodzi o natychmiastowe zaprowadzenie socjalizmu – na początek 
wystarczy przejście „jedynie do kontroli Rad Delegatów Robotniczych nad 
produkcja społeczną i podziałem produktów”212. 

Tezy Lenina wywołały powszechne oburzenie, także wśród mas213. Roz-
czarowani marynarze, którzy dopiero co witali Lenina na stacji kolejowej, 
zwrócili się do niego z krytycznym listem otwartym, przepraszając równo-
cześnie opinię publiczną za swoje niedawne i ubolewania godne zachowa-
nie214. Podnosiły się nawet żądania aresztowania Lenina za sianie defetyzmu 
wśród żołnierzy. Sam zainteresowany korzystał jednak skrzętnie z osiągnięć 
znienawidzonej „rewolucji burżuazyjnej” i wprowadzonej przez Rząd Tym-
czasowy wolności słowa. Ograniczał swą działalność głównie do propagan-
dy215, a wymierzoną w swą osobę krytykę mógł ze spokojem uznawać za dia-
lektyczny dowód słuszności własnych tez. Próżno wyczekiwać rzeczywistej 
zmiany bez wcześniejszego zaostrzenia walki. Lenin miał rację i o racji tej 
miał nadzieję przekonać innych. Wielu innych, bo – jak przyznawał w Tezach 
kwietniowych – bolszewicy stanowią chwilowo mniejszość i tym samym ich 
główne zadanie to:

Wyjaśnianie masom, że Rady Delegatów Robotniczych – to jedynie możli-
wa forma rządu rewolucyjnego i że dlatego, póki ten rząd ulega wpływowi bur-
żuazji, naszym zadaniem może być tylko cierpliwe, systematyczne, uporczywe, 

210 Już na dworcu w Piotrogrodzie Lenin głosił potrzebę wycofania zaufania do Rządu 
Tymczasowego i wywołania „rewolucji socjalistycznej”, przez co wielu witających uznało, że 
oszalał. Ale jak słusznie zauważa Robert Service, Lenin wcale nie był już wtedy „samotnym 
wilkiem” – „był członkiem stada, które z dnia na dzień stawało się liczniejsze i coraz bardziej 
hałaśliwe” (R. Service, Lenin…, s. 265). To stado i jego wódz potrzebowali jedynie trochę cza-
su, by się nawzajem rozpoznać.

211 W.I. Lenin, O zadaniach proletariatu w obecnej rewolucji (Tezy kwietniowe), LDW, t. 2, 
s. 207–212.

212 Tamże, s. 210.
213 Niechęć wywoływał zwłaszcza apel o przekształcenie wojny „imperialistycznej” w „eu-

ropejską wojnę domową” oraz wezwanie socjalistów do działania na rzecz klęski wojennej 
swych krajów. Lenin szybko się z tych propozycji wycofał; R. Service, Lenin…, s. 271.

214 A.B. Ulam, Th e Bolsheviks…, s. 333–334.
215 To także należy odpowiednio rozumieć, wyjaśni Lenin: „Wydaje się, że jest to praca 

«tylko» propagandowa. W rzeczywistości zaś jest to najbardziej praktyczna praca rewolucyjna 
[…]”; tenże, Zadania proletariatu w naszej rewolucji…, s. 223.
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przystosowujące się zwłaszcza do praktycznych potrzeb mas, wyjaśnianie błędów 
ich taktyki.

Póki jesteśmy w mniejszości, praca nasza polega na krytyce i wyjaśnianiu 
błędów – jednocześnie głosimy konieczność przejścia całej władzy państwowej 
w ręce Rad Delegatów Robotniczych – aby masy na podstawie doświadczenia wy-
zbyły się swych błędów216.

To masy są w błędzie, jak wynika z powyższego cytatu, ale na szczęście są 
to błędy „taktyki”, wynikające z niezrozumienia sytuacji, skądinąd zrozumia-
łego z uwagi na ich niezawinioną „fałszywą” świadomość. Według Lenina 
każdy, kto nie jest po jego stronie, stoi po stronie błędu. Prawda jest całością, 
a więc jest jedna – w tym punkcie pozostawał on absolutnie konsekwentny, 
ani na chwilę nie dopuszczając do siebie zwątpienia. Jeśli trzeba czekać i ogra-
niczyć się do wyjaśniania błędów, to trudno. Niełatwo o bardziej wymowne 
potwierdzenie sofi stycznego potencjału dialektyki i jej czysto negatywnego 
charakteru. Opisując działalność Lenina w okresie między rewolucją lutową 
a październikową, Robert Service zauważa z niejakim zdumieniem:

Lenin nie miał gotowego planu insurekcji zbrojnej. Prawdę powiedziawszy, 
w ogóle nie miał żadnego planu. Ustawicznie jednak szukał wszelkich słabych 
punktów przeciwnika, w które mógłby ewentualnie uderzyć217.

Pewne dla Lenina było tylko jedno: jeśli nadarza się okazja, by przejąć 
władzę, to nie wolno zwlekać. Zgodnie z takim przekonaniem pozwolił so-
bie na wyjątkowe wystąpienie na forum zwołanego w czerwcu I Ogólnoro-
syjskiego Kongresu Sowietów. Brało w nim udział 777 delegatów218, w tym 
100 bolszewików i 30 zwolenników Lwa Trockiego, który w tym okresie jesz-
cze do grona leninistów formalnie nie należał219. Sprowokowany słowami 
jednego z mienszewików (ówczesnego ministra poczty i telegrafu, Irakliego 
Cereteliego), który uznał, że w aktualnej sytuacji żadna partia nie jest w sta-
nie sprawować rządów samodzielnie, Lenin nie wahał się ani przez moment 
– jeśli nikt władzy nie chce, to jak najbardziej bolszewicy są gotowi przejąć ją 
w całości. Tę deklarację przywitano szyderczym śmiechem220. Jednakże Lenin 
był już wówczas absolutnie przekonany, że Rosja nie uniknie całkowitej ka-
tastrofy politycznej, i to z powodów ekonomicznych (nieodwracalnej ruiny 
gospodarczej), co tylko potwierdzało „obiektywne” szanse na zaprowadzenie 
w kraju nowego, socjalistycznego porządku221.

216 W.I. Lenin, O zadaniach…, s. 209.
217 R. Service, Lenin…, s. 281–282.
218 A.B. Ulam, Th e Bolsheviks…, s. 341.
219 S. Andrews, Lenin’s Revolution…, s. 55.
220 Tamże.
221 N. Harding, Lenin’s Political Th ought…, s. 71.
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Mniej zabawne w oczach władz wydały się starania bolszewików o odzy-
skanie zaufania mas, których elementem miało być zorganizowanie w Pio-
trogrodzie wielkiej manifestacji antywojennej i antyrządowej222 (ostatecznie 
odwołanej z uwagi na potępienie ze strony Rady Piotrogordzkiej). Kiedy jed-
nak wydawało się, że karta popularności wśród ludu znów odwraca się na 
korzyść Lenina, przyszedł kolejny kryzys. Z uwagi na rolę odegraną przez 
bolszewików w czasie tzw. Dni Czerwcowych (3–6 lipca według kalendarza 
gregoriańskiego)223 ich partia została zdelegalizowana jako agentura niemie-
cka224, a Lenin, uciekając przed aresztowaniem, wyjechał do Finlandii.

Sytuacja wymagała kolejnej zmiany taktyki. Skoro w obrębie systemu rad 
(na czele z Radą Piotrogrodzką) bolszewicy znaleźli się w mniejszości, hasło 
„cała władza w ręce rad” brzmiało zdecydowanie niefortunnie225 i należało je 
zreinterpretować:

Hasło jednak: „władza w ręce Rad” jest bardzo często, jeśli nie w większości 
przypadków, rozumiane zupełnie niesłusznie jako: „gabinet ministrów utworzony 
przez partie większości radzieckiej”, tym więc głęboko błędnym poglądem chcie-
libyśmy się bardziej szczegółowo zająć. […] Władza w ręce Rad – to znaczy cał-
kowite przekazanie rządów w kraju i kontroli nad jego gospodarką robotnikom 
i chłopom, którym nikt nie ważyłby się sprzeciwiać i którzy szybko nauczyliby się 
na podstawie doświadczenia, nauczyliby się z własnej praktyki, prawidłowo dzie-
lić ziemię, produkty i zboże226.

Nowa interpretacja – żądanie przekazania władzy w ręce rewolucyjne-
go proletariatu – okazała się wreszcie trafi ona. W ciągu kilku tygodni licz-
ba członków partii wzrosła trzykrotnie227. A co ważniejsze, połowa z nich 
mieszkała w Piotrogrodzie i Moskwie228, czyli w centrach tyleż przemysło-
wych, co politycznych. Dalsze wydarzenia tylko nasilały niecierpliwość Leni-
na. Końcem września był już przekonany, że oto nadszedł właściwy moment 

222 Sam Lenin potraktował te przygotowania z dystansem i w ich trakcie wyjechał na urlop 
do Finlandii, przerwany nagle rozwojem wypadków w Piotrogrodzie. Być może, jak ocenia 
Service, był wyczerpany ciągłym napięciem; R. Service, Lenin…, s. 285–287.

223 To wówczas upadł rząd księcia Lwowa, którego na stanowisku premiera zastąpił Alek-
sander Kiereński.

224 R. Service, Lenin…, s. 288.
225 W.I. Lenin, W sprawie haseł, LDW, t. 2, s. 417. Pisał Lenin: „nawet przodujące partie 

przez dłuższy lub krótszy czas nie mogą oswoić się z nową sytuacją, powtarzają hasła, które 
były słuszne wczoraj, ale które straciły wszelki sens dzisiaj, straciły sens «nagle», równie nag-
le, jak «nagły» był gwałtowny zwrot historii”. Slogan „cała władza w ręce Rad” został jednak 
pod nieobecność Lenina utrzymany w mocy przez Komitet Centralny, m.in. za sprawą Józefa 
Stalina, co wywołało wściekłość Uljanowa. Po raz kolejny okazało się, że „jego” bolszewicy nie 
potrafi ą rozumować dialektycznie, nie myślą więc jak marksiści; R. Service, Lenin…, s. 291.

226 W.I. Lenin, Jedno z podstawowych zagadnień rewolucji, LDW, t. 2, s. 512, 518.
227 Według relacji Nadieżdy Krupskiej do 177 tys., ale bardziej wiarygodne dane mówią 

o 140 tys. członków; S. Andrews, Lenin’s Revolution…, s. 57.
228 A.B. Ulam, Th e Bolsheviks…, s. 352.
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na kluczowe salto vitale i sprawdzenie rewolucyjnego marksizmu w praktyce. 
Bolszewicy wreszcie, zgodnie ze swą nazwą, stanowili liczącą się siłę poli-
tyczną. Ewentualne przyszłe trudności bagatelizowano, wierząc, że rządzenia 
państwem każdy robotnik może się nauczyć w ciągu kilku dni. Skoro dyna-
stia Romanowów potrafi ła kontrolować całą Rosję z pomocą 130 tys. arysto-
kratów, to bolszewicy z 240 tys. sympatyków tym bardziej dadzą sobie radę229.

Adam Ulam relacjonuje z właściwym sobie przymrużeniem oka wydarze-
nia, które miały miejsce krótko przed wybuchem rewolucji na forum Komi-
tetu Wykonawczego Rady Piotrogrodzkiej. Chcąc zaspokoić rosnącą cieka-
wość wielu socjalistów dostrzegających krzątaninę bolszewików, mienszewik 
Fiodor Dan postanowił zapytać wprost, czy przygotowują oni zamach stanu:

„Żądam od partii bolszewickiej jasnej i szczerej odpowiedzi: tak czy nie”. 
Najważniejsze bolszewickie osobistości były nieobecne; zbyt zajęte, by uczestni-
czyć w sowietach. Padło więc na fi gurę drugoplanową, Riazanowa, tyleż wyszko-
lonego w marksistowskiej dialektyce, co bezużytecznego w akcji, by odpowiedział 
na kłopotliwe pytanie. I rzeczywiście Riazanow w swej odpowiedzi wykazał się 
wybitnymi dialektycznymi zdolnościami: Niech Bóg broni, to nie do pomyślenia 
by bolszewicy, porządni marksiści, przygotowywali powstanie. Ale z drugiej stro-
ny, powstanie samo się przygotowuje, czy też mówiąc dokładniej, jest powodowa-
ne przez politykę Rządu Tymczasowego. Jednak, jeśli tak się zdarzy, że powstanie 
dojdzie do skutku, to jest niewyobrażalne, by bolszewicy stali z boku i przyglądali 
się wzburzonym masom oczekującym przywódców230.

Odpowiedź Dawida Riazanowa wskazuje charakterystyczną cechę dialek-
tycznej polityki: rozdzielenie świadomego oddziaływania na dany przedmiot 
oraz „koniecznych” procesów rządzących dynamiką przemian w obrębie tego 
samego przedmiotu. Uznanie pierwszeństwa tych ostatnich (konsekwencja 
założenia wtórności świadomości względem bytu) sprawia, że jednostce nie 
można właściwie przypisać odpowiedzialności za skutki jej działań, które są 
wypadkową „obiektywnej” sytuacji i równie obiektywnej – bo umocowanej 
w jedynej prawdziwej teorii – reakcji świadomości na nią. Rzeczy najpierw 
się dzieją, potem interpretujemy je w świetle posiadanej wiedzy i wzmacnia-
my „dziejące się” świadomie kierowaną energią jednostek. Skoro rewolucja 
przygotowuje się sama, to bolszewicy nie mają wyboru: muszą zdefi niować 
sytuację jako rewolucyjną w kategoriach marksowskich i adekwatnie na nią 
zareagować. Nie ma tu miejsca na żadne negocjacje. Decyzja o rozpoczęciu 
powstania jest więc nie tyle ich decyzją, ile wynikającym z poczucia obowiąz-
ku spełnieniem oczekiwań historii. „Kto chce pomóc wahającym się – zazna-
czał Lenin – musi zacząć od tego, by przestać samemu się wahać”231.

229 S. Andrews, Lenin’s Revolution…, s. 59.
230 A.B. Ulam, Th e Bolsheviks…, s. 363.
231 W.I. Lenin, Zadania proletariatu w naszej rewolucji…, s. 247.
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7 listopada (25 października, według obowiązującego ówcześnie w Rosji 
kalendarza juliańskiego) bolszewicy zajęli strategiczne punkty Piotrogrodu 
praktycznie bez jakiegokolwiek oporu232 i bez wiedzy mieszkańców miasta233. 
W tym samym dniu Lenin, w wygłoszonym na forum Rady Piotrogrodzkiej 
referacie, wołał:

Towarzysze! Robotnicza i chłopska rewolucja, o której bolszewicy ciągle
mówili, dokonała się! […] Z dniem dzisiejszym nastaje nowa era w historii 
Rosji, a obecna trzecia rewolucja rosyjska w ostatecznym swym wyniku musi 
doprowadzić do zwycięstwa socjalizmu. Jedno z najbliższych naszych zadań 
to konieczność niezwłocznego zakończenia wojny. Jest jednak rzeczą jasną dla 
wszystkich, że aby zakończyć tę wojnę, ściśle związaną z obecnym ustrojem 
kapitalistycznym, trzeba pokonać sam kapitał. […] Wewnątrz Rosji ogromna część 
chłopstwa oświadczyła: dość zabawy z kapitalistami – pójdziemy z robotnikami. 
Zaufanie chłopów zdobędziemy jednym dekretem, który zniesie własność 
obszarniczą. Chłopi zrozumieją, że jedynie w sojuszu z robotnikami leży ocalenie 
chłopstwa. Ustanowimy prawdziwą kontrolę robotniczą nad produkcją. Obecnie 
nauczyliśmy się pracować zgodnie. Świadczy o tym dokonana właśnie rewolucja. 
Posiadamy tę siłę masowej organizacji, która zwycięży wszystko i doprowadzi 
proletariat do rewolucji światowej. W Rosji musimy się teraz zająć zbudowaniem 
proletariackiego państwa socjalistycznego234.

Właściwe ogniwo umożliwiające potrząśnięcie całym łańcuchem 
przemian dziejowych znalazło się wreszcie w rękach Lenina. Jego obsesyjna 
rewolucyjność została nagrodzona. Być może dlatego, że – jak ocenia wielu 
historyków – jesienią 1917 roku władza leżała w Rosji na ulicy235 i nie było 
nikogo innego, kto zechciałby się po nią schylić. Choć taka opinia może 
sprawiać wrażenie lekceważącej, dla marksisty nie ma w niej nic poniżają-
cego. Im łatwiejsze okazuje się przeprowadzenie rewolucji, tym wyraźniej-
szy dowód na jej nieuchronność i gotowość bytu to zmiany. Wielkość rewo-
lucji październikowej nie polegała na wspaniałości samego zrywu, lecz na 
zapoczątkowaniu zmiany jakościowej. Lenin wiedział o tym doskonale i nie 

232 E.H. Carr, Th e Russian Revolution…, s. 5. W istotny sposób pomogło bolszewikom wy-
dane w dniu abdykacji cara Mikołaja II przez Radę Piotrogrodzką Zarządzenie nr 1, zgodnie 
z którym rozkazy wydawane jednostkom wojskowym musiały zyskać jej akceptację (w innym 
wypadku zwalniano żołnierzy z obowiązku posłuszeństwa), a broń pozostawać miała pod 
kontrolą rad żołnierskich. To jednostronne zarządzenie usankcjonował nieco później Rząd 
Tymczasowy, przez co dokument okazał się wyjątkowo brzemienny w skutki, por. O. Figes, Th e 
People’s Tragedy: the Russian Revolution 1891–1924, Random House 1996, s. 332. (wyd. pol.
O. Figes, Tragedia narodu. Rewolucja rosyjska 1891–1924, tłum. B. Hrycak, Wrocław 2009).

233 J. Reed, Dziesięć dni, które wstrząsnęły światem, http://1917.net.pl/sites/default/fi les/
reed.pdf. [dostęp: 10.10.2015].

234 W.I. Lenin, Referat o zadaniach Władzy Rad, www.marxists.org/polski/lenin/1917/11
/07zadaniawladzyrad.htm [dostęp: 3.03.2015]. Lenin jak zwykle „przesadzał” co do faktów; 
por. R. Service, Lenin…, s. 312.

235 A.B. Ulam, Th e Bolsheviks…, s. 318.



288 Prawda i sens. Dialektyka – marksizm – komunizm

interesował się technicznymi szczegółami, przez co jego udział w wydarze-
niach nie był znaczący236. Od strony organizacyjnej rewolucję przygotował 
i przeprowadził przede wszystkim Lew Trocki, natomiast Lenin, jeśli wierzyć 
naocznym relacjom amerykańskiego komunisty Johna Reeda, ograniczył się 
do wybrania właściwej daty:

Lenin mówił: – 6 listopada będzie za wcześnie. Do powstania musimy mieć 
oparcie w całej Rosji, a 6 jeszcze nie wszyscy delegaci przybędą na zjazd… Z dru-
giej strony, 8 listopada będzie za późno, bo do tego czasu zjazd już się zorganizuje, 
a wielkiemu, zorganizowanemu zgromadzeniu trudno jest działać szybko i zde-
cydowanie. Musimy zacząć 7 listopada, to znaczy w dniu otwarcia zjazdu, abyśmy 
mogli zwrócić się do delegatów – oto jest władza! Co zamierzacie z nią uczynić?237

Lenin miał na myśli zwołany do Piotrogrodu II Ogólnorosyjski Kongres 
Sowietów. O jego lojalność nie musiał się obawiać, ponieważ znaczącą siłę 
stanowili tu tym razem bolszewicy. Lojalność to jednak nie to samo co czynne 
poparcie – przywódca bolszewików doskonale zdawał sobie sprawę, że znacz-
nie łatwiej uzyskać akceptację dla rewolucji, stosując politykę faktów dokona-
nych. Snucie planów zawsze rodzi niebezpieczeństwo zaistnienia mniejszych 
i większych rozbieżności w proponowanych projektach i ostatecznie grozi pa-
raliżem działania. Wkrótce przekonał się zresztą o słuszności własnej drogi. 
Mimo zasadniczego poparcia rewolucji nawet prominentni bolszewicy róż-
nili się znacznie w odpowiedziach na zadane przez Lenina pytanie, co zrobić 
z władzą. Potraktowali je bowiem wyjątkowo poważnie. W trakcie dyskusji 
pojawiały się głosy postulujące utworzenie rządu koalicyjnego czy dalsze roz-
szerzanie praw i wolności obywatelskich. Tego rodzaju propozycje w oczach 
Lenina dowodzić mogły tylko bolesnego niezrozumienia marksizmu przez 
najwyższą nawet elitę. Pytanie nie miało zachęcać do kreatywności w kwestii 
bieżącej polityki, lecz domagało się czytelnej deklaracji: tak, bierzemy władzę 
w swoje ręce i realizujemy wizję proletariackiego państwa socjalistycznego. 
Każda inna odpowiedź oznaczała zdradę i sabotaż, sugerowała bowiem, że 
skoro doszło do istotnego przekształcenia ustrojowego, to należy utrwalić 
jego zdobycze i skonstruować odpowiadający socjalistycznym aspiracjom 
ustrój. Nadzieję na taki obrót spraw dawało zbliżające się pierwsze posiedze-
nie rosyjskiego Zgromadzenia Ustawodawczego (Konstytuanty), do którego 
wybory ogłosił jeszcze rząd Kiereńskiego. Jednakże według Lenina nie da się 
ustanowić socjalizmu odgórnie, na sposób „biurokratyczny”. Socjalizm zbu-

236 Co warte podkreślenia – Lenin nie był typem romantycznego rewolucjonisty, bez resz-
ty zaangażowanego w walkę. Przeciwnie, jako „naukowy” rewolucjonista zachowywał dystans 
wobec przygotowanego na jego oczach eksperymentu i starał się kontrolować, ale nie ingero-
wać zanadto w jego przebieg. Por.: R.H. Th een, Lenin: Genesis and Development of a Revolu-
tionary, Princeton 1979, s. 129; R. Service, Lenin…, s. 311 i nn.

237 J. Reed, Dziesięć dni…
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dować mogą jedynie masy. To pozornie bardzo demokratyczne stwierdzenie 
trzeba jednak rozumieć właściwie i w kontekście materializmu dialektycz-
nego. Tylko świadome masy potrafi ą dokonać tego dzieła, a nie ma lepszej 
drogi rozbudzenia ich socjalistycznej świadomości niż walka przeciwko ele-
mentom kapitalistycznym. I tak przejęcie władzy było dopiero początkiem 
właściwej rewolucji, czyli wstępem do ustanowienia rewolucyjnej dyktatury, 
której celem stało się usunięcie wszelkich wrogów socjalizmu. Jednym sło-
wem, podczas gdy rewizjonistycznie nastawieni socjaliści (mienszewicy, ese-
rzy), a nawet niektórzy bolszewicy poszukiwali sposobów przywrócenia ładu 
i porządku po rewolucyjnym wstrząsie, Lenin poszukiwał sposobów podsy-
cania wojny domowej238. Dyktatura proletariatu nie zna kompromisów ani 
tym bardziej ustępstw. Nie cofa się także przed stosowaniem terroru, dba-
jąc jedynie o to, by był to terror „uzasadniony”, czyli skierowany przeciwko 
„kontrrewolucji” i przy okazji pouczający dla ludu. Przemoc stosowana me-
todycznie i umocowana w prawdziwej teorii jest może nadal brzydka, ale za 
to całkowicie usprawiedliwiona. Jak z zadumą powiedział kiedyś Lenin do 
Maksyma Gorkiego:

Nasze pokolenie doprowadziło do końca zadanie zadziwiające ze względu na 
swe historyczne znaczenie. Okrucieństwo naszego życia, narzucone nam przez 
okoliczności, będzie zrozumiane i wybaczone. Wszystko będzie zrozumiane, 
wszystko!239

Lenin mylił się jednak fundamentalnie. Po pierwsze, zrozumienie nieko-
niecznie jest równoznaczne z wybaczeniem. Po drugie i ważniejsze, to nie 
„okoliczności życia” narzuciły bolszewikom okrucieństwo, ale przetworzenie 
tych okoliczności w ramach dialektycznej interpretacji. Dopiero z wysokości 
piętra komunizmu (istniejącego wyłącznie w świadomości rewolucjonistów) 
właściciel fabryki staje się automatycznie wrogiem klasowym, robotnik kry-
tykujący plany produkcyjne – sabotażystą, a chłop nie dość aktywnie uczest-
niczący w kolektywizacji – podkułakiem, nawet jeśli nie będzie posiadał 

238 Która oczywiście przygotowała się sama, jak to w przypadku „obiektywnie koniecz-
nych” wojen domowych bywa, a nawet być musi; por. W.I. Lenin, Rewolucja rosyjska a wojna 
domowa, LDW, t. 2, s. 643–658. Artykuł został napisany pół roku po rewolucji lutowej, ale jego 
walory są uniwersalne. Jak na przykład taki komentarz do rzucanych pod adresem bolszewi-
ków oskarżeń o udział w radykalnych wystąpieniach ludowych z kwietnia 1917 r. Zdaniem 
Lenina udział ten jest „faktem”. Ale: „Jeśli jednak zastanowimy się nad nim, umiejscawiając 
dzień 20 kwietnia w historycznym związku wydarzeń, tzn. rozpatrując go jako ogniwo łań-
cucha ciągnącego się od 28 lutego do 29 sierpnia, wówczas jasne się staje, że winą i błędem 
bolszewików była niedostateczna rewolucyjność ich taktyki, a w żadnym razie nie nadmierna 
rewolucyjność, o którą nas oskarżają fi listrzy” (s. 646). Jest to analiza najzupełniej uzasadniona 
dialektycznie – gdyby bolszewicy byli dostatecznie rewolucyjni, to być może udałoby się znisz-
czyć kapitalizm już wtedy, a wówczas nastąpiłaby „obiektywna” zmiana na lepsze.

239 Wspomnienie Maksyma Gorkiego, cyt. za: Czarna księga komunizmu, red. S. Courtois, 
N. Werth, J.-L. Panné, A. Paczkowski, K. Bartošek, J.-L. Margolin, Warszawa 1999, s. 706.
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żadnego majątku240. Przekonanie Lenina, że w marksizmie odnalazł jedną, 
„najprawdziwszą” prawdę, w pełni zależną od materialnego bytu, nie znajdo-
wało, bo nie mogło znaleźć, potwierdzenia w faktach. Skutecznie uniemożli-
wiała to przyjęta metoda poznania – połączona z dialektyką koherencja, ska-
zująca myśl na spiralne poruszanie się w obrębie własnych ustaleń, podczas 
gdy rozwój bytu ograniczeniom takim nie podlega. Komunistyczna jenga 
mogła wznosić się wyżej i nie wypuścić świata z zasięgu swego wzroku. Bu-
dując jednak ciągle z tych samych elementów, teoria marksizmu-leninizmu 
stopniowo coraz wyraźniej gubiła to, co dla prawdy najdroższe i bez czego 
traci ona swe walory praktyczne – korespondencję. Zwłaszcza że w ZSRR 
nikt po Leninie nie próbował już nawet zredefi niować marksistowskiej „or-
todoksji” na tyle gruntownie, by znów przez jakiś czas odzyskała ona kontakt 
z żywą i dynamiczną rzeczywistością, a przez to intelektualny wigor. Władza 
nad rzeczywistością, jaką daje wiedza teoretyczna, szybko stała się władzą 
służącą obronie teorii (marksizmu–leninizmu) przed rzeczywistością. To 
mogło oznaczać tylko jedno: przemoc. 

Opinie na temat relacji między teorią marksizmu, jej adaptacją do wa-
runków rosyjskich przez Lenina i wreszcie rewolucją październikową a po-
lityką ZSRR różnią się znacząco. Edward H. Carr241, historyk i sympatyk ra-
dzieckiego komunizmu, zauważał nie bez racji, że to dzięki Leninowi Marks 
awansował na największego proroka w historii242. Trzeba jednak pamiętać, że 
treść tego proroctwa została przez Lenina istotnie zmodyfi kowana. „Widmo” 
komunizmu zostało wywołane w Rosji, czego Marks nie przewidywał. Co 
więcej, okazało się ono znacznie bardziej nieuchwytne, niż zakładali komu-
niści. Zamiast ulegać stopniowej materializacji w miarę budowy socjalizmu, 
szczęśliwa epoka komunizmu wydawała oddalać się coraz bardziej. Miał więc 
prawo Louis Fischer w swej biografi i Lenina uznać zwycięstwo rewolucji paź-
dziernikowej za gwóźdź do trumny marksizmu, także marksizmu w wersji 
leninowskiej, podsumowując krótko: „życie zabiło piękną teorię”243. Prakty-
ka władzy radzieckiej odbiegała istotnie od pociągającej wizji społeczeństwa 

240 Już w przedrewolucyjnej Rosji tradycja ludowa kpiła z bogatych chłopów, trzymają-
cych w garści (ros. kułak – pięść) wieś (bo zatrudniających pracowników). Dążąc do likwida-
cji własności prywatnej bolszewicy podjęli się przymusowego „rozkułaczania” wsi, a wszyst-
kich, którzy – czasem przez zwykłe ludzkie współczucie – odmawiali uczestnictwa w tym 
procederze, uznawano za służalców kułactwa (podkułaków właśnie) i traktowano z równą 
brutalnością. 

241 Edward Carr zaczynał jako krytyk marksizmu, a zwłaszcza dialektycznego materia-
lizmu, w którym widział tylko potencjał destrukcji. Stopniowo jednak, także pod wpływem 
wizyt w ZSRR, stał się gorącym sympatykiem osiągnięć Związku Radzieckiego, które uważał 
za dowód wyższości kolektywizmu nad indywidualizmem. 

242 R.W. Davies, Edward Hallet Carr, 1892–1982, „Proceedings of the British Academy” 
1983, vol. 69, s. 481.

243 L. Fischer, Th e Life of Lenin…, s. 124.
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spajanego więzią sprawiedliwej współpracy. Zdaniem niektórych – powta-
rzających pogląd sformułowany przez Lwa Trockiego – winę za ten stan rze-
czy ponosił nie Lenin, którego rządy okazały się zbyt krótkie, lecz bezideowy 
Józef Stalin244, pożądający władzy dla niej samej. Chłodnej, ale jednak obrony 
dokonań Lenina podjąłby się Adam Ulam, według którego jego geniusz obja-
wił się właśnie w pięcioletnim okresie rządów po rewolucji245. Z kolei Richard 
Pipes nie widzi większej różnicy między Leninem a Stalinem, uznając ich za 
bezwzględnych dla swego społeczeństwa praktyków totalitaryzmu. Powołu-
jąc się na opinię Wiaczesława Mołotowa, który jako jedyny miał przyjemność 
służyć obydwu, dodaje nawet, że to Lenin był w tym tandemie osobowością 
zdecydowanie bardziej twardą i surową246.

Za każdą z powyższych opinii stoją konkretne dowody i argumenty, a jed-
nak przyjęcie którejkolwiek z nich za pewnik od razu nasuwa szereg wątpli-
wości. Każda próba zrozumienia i oceny komunizmu jest bowiem skazana 
albo na uproszczenia, albo też na rozmywające jednoznaczność dialektycz-
ne „poruszanie się po spirali”, by odwołać się do jednego z zamieszczonych 
wcześniej cytatów. Dowolny kawałek linii krzywej może być jednostronnie 
przekształcony w linię prostą – przypomina Lenin – ale prowadzi wówczas 
do bagna… Innymi słowy, logika przy całościowej ocenie komunizmu zawo-
dzi. To właśnie potęga dialektyki, którą udało się Leninowi zaimplementować 
w rzeczywistość historyczną. W wyniku tej implementacji Rosja, a po drugiej 
wojnie światowej nowe kraje „demokracji ludowej” znalazły się w zasięgu od-
działywania teorii politycznej zmieniającej istotnie zależności między teorią 
i praktyką, myślą i bytem czy wiedzą i działaniem. Społeczeństwa tych krajów 
zostały zamknięte w dialektycznej wieży marksizmu-leninizmu i zmuszone 
do wznoszenia kolejnych jej pięter z nadzieją, że ta praca stworzy materialne 
warunki zaistnienia komunizmu, a przy okazji przeobrazi świadomość pra-
cujących na tyle, by stali się godni korzystania z jej owoców. Myśl i byt miały 
się spotkać ponownie, i tym razem pozostać nierozłącznymi na wieki.

Nie udało się. Sam Lenin, jak można sądzić, miał ambiwalentny stosunek 
do realnych osiągnięć swoich rządów. Potwierdza to choćby upór, z jakim 
bronił słowa „komunistyczna” w nazwie partii, a jednocześnie akceptował 
bez zastrzeżeń „socjalistyczny” charakter Związku Socjalistycznych Repub-
lik Radzieckich. Świadomi, zawodowi komuniści mieli być ludźmi przyszło-
ści, uwikłanymi nie z własnej winy w smutną i brutalną politykę narzuconą 

244 L. Trocki, Zdradzona rewolucja – co to jest ZSRR i dokąd zmierza, tłum. A. Achmato-
wicz, Warszawa 1991. Trocki przez wielu był uważany za naturalnego następcę Lenina. Jak 
to jednak bywa w przypadku władzy charyzmatycznej, trafi a ona po śmierci przywódcy naj-
częściej w ręce tych, którzy za życia wodza trzymali się raczej w cieniu. Swą książkę napisał na 
emigracji w 1936 r.

245 A.B. Ulam, Th e Bolsheviks…, s. 314.
246 R. Pipes, Th e Unknown Lenin: From the Secret Archive, New Haven 1999, s. 17.
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im przez obiektywny stan bazy i wszechogarniającą dominację „fałszywej” 
świadomości mas. Gotowi ubrudzić się w trakcie rewolucji i porewolucyjnej 
dyktatury proletariatu, powinni mimo wszystko trzymać w zapasie odświęt-
ne ubranie, na wypadek gdyby aktualne stało się nagle wezwanie: „Czas już 
zrzucić brudną koszulę, czas już włożyć czystą bieliznę”247. Stopniowo i Le-
nin dostrzegał jednak, że jego komuniści są nie dość komunistyczni i nie 
dość wierni swemu powołaniu. Wsiąkają w socjalizm, a ten okres, choć ko-
nieczny na drodze do komunizmu, ma swoje poważne niedogodności. Jest 
przede wszystkim dialektyczną negacją kapitalizmu, a więc zawiera w sobie 
tyleż zapowiadających komunizm zalet, co odziedziczonych po kapitalizmie 
(a w Rosji i feudalizmie) wad. Dlatego pod koniec życia w pismach Lenina 
zaczęły dominować ostrzeżenia, wskazówki niezbędnych ulepszeń, a także 
uwagi wskazujące na mniejsze i większe rozczarowania. W artykule napisa-
nym tuż przed trzecim wylewem, po którym nigdy już nie wrócił do zdrowia 
(marzec 1923), podsumowywał:

Już od pięciu lat krzątamy się wokół usprawnienia naszego aparatu państwo-
wego, lecz jest to właśnie tylko krzątanina, która po pięciu latach dowiodła jedy-
nie tego, że się na nic nie zdaje lub że jest nawet bezcelowa, albo wręcz szkodliwa. 
Krzątanina ta stwarzała tylko pozory pracy, zaśmiecając w istocie rzeczy nasze 
instytucje i nasze mózgi248.

Czy jednak mogło być inaczej? Zachowując w pamięci oskarżenia pod 
adresem dialektyki zgłaszane przez fi lozofów od czasów starożytności, wy-
pada odpowiedzieć: nie. A nie ma różnicy między ekscesami dialektycznego 
myślenia, którego celem jest zdominowanie debat fi lozofi cznych, i dialekty-
ki uprawianej w celu politycznego opanowania rzeczywistości. W jednym 
i drugim przypadku obiecuje ona wiele, ale zachęcająca łatwość stosowania 
dialektycznej metody skazuje często jej użytkowników właśnie na „krzątani-
nę stwarzającą pozory pracy”. W teorii najbardziej spektakularne osiągnięcia 
dialektyczne kończą się dogmatyzmem, w praktyce wypalają się w destruk-
cyjnym potencjale sofi stycznej krytyki tego, co jest. Wiedzieli o tym i Ary-
stoteles, i Kant. Hegel, Marks i Lenin uwierzyli jednak, że sama elastycz-
ność dialektycznego myślenia zdoła ich przed dogmatyzmem zabezpieczyć. 
A niszcząca siła dialektyki, pozwalająca zakwestionować każde zdanie od-
mienne, wręcz im odpowiadała. Lenin zwłaszcza zainteresowany był takim 
jej wykorzystaniem, jako narzędzia do wzbudzania nienawiści, tak na niwie 
fi lozofi cznej, jak politycznej. Podkreśla to Leszek Kołakowski, przytaczając 

247 W.I. Lenin, Zadania proletariatu w naszej rewolucji…, s. 252. O tym, że komunizm 
„nosi brudną bieliznę i nie pachnie wodą różaną”, a przez to napawa odrazą nawet niektó-
rych socjalistów, pisał Marks: tenże, Komunizm a augsburska „Allgemeine Zeitung”, MED, t. 1, 
s. 126.

248 W.I. Lenin, Lepiej mniej, ale lepiej, LDW, t. 4, s. 666.
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fragment mowy Lenina na sądzie partyjnym jeszcze z 1907 roku, w której 
bronił on zasadności swego stylu polemicznego (jeśli w ogóle obelgi obfi cie 
rozdzielane przez przywódcę bolszewików uznać można za „styl”):

Sformułowanie to obliczone jest nie na to, by przekonać, lecz na to, by rozbić 
szeregi – nie na to, by naprawić błąd przeciwnika, lecz na to, by zniszczyć, zetrzeć 
z oblicza ziemi jego organizację. Sformułowanie to rzeczywiście ma taki charak-
ter, że wywołuje najgorsze myśli, najgorsze podejrzenia w stosunku do przeciwni-
ka i rzeczywiście, w odróżnieniu od sformułowania, które ma na celu przekonanie 
i naprawienie, „wnosi ferment w szeregi proletariatu”249.

Zdaniem Kołakowskiego Lenin „wypaplał” tutaj niechcący prawdę o swo-
jej dialektycznej strategii. Nie była ona jednak, jak pokazuje historia fi lozofi i, 
szczególnie oryginalna, choć może bardziej od innych ordynarna, bo Lenin 
pióro miał ciężkie, a poczucia humoru wcale250. Dopiero na gruncie polity-
ki ukazała dialektyka swe jednoznacznie zgubne oblicze. Inną miarą trzeba 
mierzyć dialektyków, którzy ranią intelekt fi lozofów pokroju Arystotelesa 
i Kanta, upierając się przy własnej metafi zycznej „prawdzie”, a inną dialek-
tyków używających tej samej natury „prawdy” do zabijania ludzi. Rewolucja 
i bezpośrednio następujący po niej okres dyktatury miał być przede wszyst-
kim negacją przedrewolucyjnych porządków, musiał więc „wnosić ferment” 
i burzyć. I tak jak wcześniej wyczekiwał Lenin, i z radością witał, rozwój ka-
pitalizmu w Rosji, bo dzięki temu stawała się ona pełnoprawnym uczestni-
kiem marksistowskiego procesu dziejowego, tak teraz w walce z elementami 
kapitalistycznymi (a tym bardziej feudalnymi, obecnymi ciągle w gospodarce 
chłopskiej) wykuwać się miała nowa socjalistyczna rzeczywistość, a przede 
wszystkim właściwa proletariacka świadomość mas, przyspieszająca marsz 
w stronę komunizmu. Zapowiedzi, w którym kierunku skierowana zosta-
nie energia rewolucjonistów, nie brakowało już wcześniej. W marcu 1917 
roku do programu Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji wpisa-
no karę śmierci, która jako „proletariacki przymus” stanowiłaby „meto-
dę kształtowania komunistycznego człowieka z materiału ludzkiego epoki 
kapitalistycznej”251. Z kolei na wspominanym wyżej I Ogólnorosyjskim Kon-
gresie Sowietów Lenin w swym przemówieniu proponował, by aresztowano 
50 czy 100 milionerów i zmuszono ich do ujawnienia intryg, których celem 
jest utrzymywanie ludu rosyjskiego w biedzie252. Zważywszy, że w tym czasie 
połowa bogactwa narodowego kraju znajdowała się w rękach około 5 tys. 

249 L. Kołakowski, Główne nurty marksizmu, t. II…, s. 616.
250 Tamże, s. 615.
251 Za: A. Bosiacki, Utopia, władza, prawo. Doktryna i koncepcje prawne bolszewickiej 

Rosji 1917–1921, Warszawa 2012, s. 54. Na fali rewolucyjnego entuzjazmu II Ogólnorosyjski 
Kongres Sowietów zniósł karę śmierci – jak się miało okazać, na krótko; S. Andrews, Lenin’s 
Revolution…, s. 61.

252 A. Nove, Economic History…, s. 34.
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przemysłowców, kupców i bankierów253, komunikat był wyjątkowo nośny. 
Zwłaszcza że znaczna część napływającego do Rosji kapitału pochodziła ze 
źródeł zagranicznych, co ułatwiało wiązanie problemów Rosji z międzynaro-
dowym kapitalistycznym wyzyskiem.

Praktyczna strona negacji ukazała się wkrótce po przejęciu przez bolsze-
wików władzy. Choć na pozór dwa pierwsze przyjęte przez głośny II Kongres 
dekrety – o pokoju i o ziemi – proponowały nowe rozwiązania, to ich no-
watorstwo polegało przede wszystkim na zaprzeczeniu stanowi aktualnemu. 
Rosja uczestniczy w wojnie po stronie Ententy, tak więc:

Rząd robotniczy i chłopski, utworzony przez rewolucję 24–25 października 
i opierający się na Radach Delegatów Robotniczych, Żołnierskich i Chłopskich, 
proponuje wszystkim wojującym narodom i ich rządom niezwłocznie rozpocząć 
rokowania o sprawiedliwy, demokratyczny pokój. Za pokój sprawiedliwy, czyli 
demokratyczny, którego pragnie przytłaczająca większość wyczerpanych, znużo-
nych i znękanych przez wojnę robotników i klas pracujących wszystkich krajów 
wojujących – za pokój, którego w sposób najbardziej wyraźny i uporczywy żądali 
robotnicy i chłopi rosyjscy po obaleniu monarchii carskiej – za taki pokój rząd 
uważa natychmiastowy pokój bez aneksyj (tj. bez zaboru cudzych ziem, bez przy-
łączenia przemocą obcych narodowości) i bez kontrybucyj254.

Była wojna, nie będzie wojny, a żołnierze wrócą bezpiecznie do domu, 
wspierani przez rząd rewolucyjny zarówno w swych codziennych potrzebach 
materialnych, jak i w świeżo rozbudzonych aspiracjach politycznych. Lenin 
nie przejmował się sprzeciwem sztabu generalnego (złożonego, było nie było, 
z naturalnych popleczników dawnego porządku, czyli w aktualnej sytuacji 
obiektywnych kontrrewolucjonistów). Zwracał się bezpośrednio do żołnie-
rzy, na przykład za pośrednictwem radia, i właśnie im powierzał zadanie 
aresztowania opornych255. Natychmiastowe zaprzestanie walk i demobiliza-
cja mogły okazać się ryzykowne, ale cenę tę warto było, zdaniem Lenina, za-
płacić, dając dobry komunistyczny przykład armii po drugiej stronie frontu. 
Wkrótce niestety rozwiały się nadzieje na wybuch rewolucyjnego entuzjazmu 
wśród niemieckich żołnierzy. Ostatecznie Rosja wycofała się z wojny, zawie-
rając separatystyczny pokój z Cesarstwem Niemieckim 3 marca 1918 roku256. 
A w listopadzie, po ostatecznej klęsce państw centralnych, traktat pokojowy 
jednostronnie anulowała.

Równie negatywny aspekt dominował w przyjętym dekrecie o ziemi. Ist-
niała dotąd własność prywatna, więc teraz należy ją zlikwidować, poczynając 

253 A. Andrusiewicz, Cywilizacja rosyjska, t. III, Warszawa 2009, s. 15.
254 (W.I. Lenin), Dekret o pokoju, LDW, t. 4. s. 132.
255 R.W. Clark, Lenin: the Man behind the Mask, London 1989, s. 325.
256 W sprawie argumentów (jak zwykle dialektycznych): (W.I. Lenin), Stanowisko KC 

SDPRR (bolszewików) w sprawie separatystycznego i aneksjonistycznego pokoju, LDW, t. 4, 
s. 253–255; W.I. Lenin, Zdumiewające i potworne, LDW, t. 4, s. 262–271.
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od konfi skaty wielkich majątków obszarniczych257, nad którymi pieczę prze-
kazano tymczasowo władzom lokalnym258. Chwilowo swą ziemię zatrzymać 
mieli także „szeregowi chłopi i kozacy”, ale tylko do ostatecznej decyzji w tej 
sprawie, której podjęcie składał Lenin wspaniałomyślnie w ręce mającego 
zebrać się wkrótce Zgromadzenia Ustawodawczego. Oczywista była jednak 
ogólna „istota” możliwej przyszłej decyzji: „Prawo prywatnej własności ziemi 
znosi się na zawsze; ziemia nie może być ani sprzedawana, ani kupowana, 
ani oddawana w dzierżawę lub zastawiana, ani zbywana w jakikolwiek inny 
sposób”259. 

Poważniejszym zadaniem – i jawnie posiadającym wymiar negacji – była 
walka z wrogami rewolucji. Byli to zarówno wrogowie „obiektywni”, czyli 
członkowie grup, których likwidacja wiązała się z koniecznością przezwycię-
żenia kapitalizmu (przemysłowcy, bankierzy, bogaci chłopi), jak i wrogowie 
„świadomi”, czyli osoby zaprzeczające prawdom marksizmu i odnoszące ko-
rzyści z własnej „służalczości” wobec imperializmu (jak np. niektóre grupy 
inteligencji czy krytyczne wobec bolszewików odłamy socjalizmu, a nawet 
bolszewickie władze obwodów partyjnych dyskutujących nad posunięciami 
Komitetu Centralnego260). Najprostszym sposobem rozprawy z obydwoma 
była siła, stąd też już 20 grudnia nowy radziecki rząd powołał instytucję o dłu-
giej nazwie Wszechrosyjska Nadzwyczajna Komisja przy Radzie Komisarzy 
Ludowych261 do walki z kontrrewolucją i sabotażem262, bliżej znaną jako Cze-
ka. Jak mawiał jej pierwszy szef Feliks Dzierżyński, dowodząc w ten sposób 
nietuzinkowości swych poglądów etycznych: „tylko człowiek nikczemny nie 
ma żadnych wrogów”263. Czerwony terror264, którego Czeka265 – rozbudowy-
wana z czasem w odrębne komisje, biura, zarządy – była głównym instrumen-

257 (W.I. Lenin), Dekret o ziemi, LDW, t. 4, s. 141.
258 S. Andrews, Lenin’s Revolution…, s. 61.
259 (W.I. Lenin), Nakaz chłopski w sprawie ziemi, LDW, t. 4, s. 142.
260 W.I. Lenin, Zdumiewające i potworne, LDW, t. 4, s. 262–271.
261 Nowy rząd – Rada Komisarzy Ludowych – zastąpiła 8 listopada (26 października we-

dług kalendarza juliańskiego) obalony Rząd Tymczasowy. Lenin został jej przewodniczącym; 
R. Service, Lenin…, s. 317.

262 Postanowlienije Sowieta Narodnych Komissarow o sozdanii Wsierossijskoj czriezwyczaj-
noj komissii (WCzK), http://rusarchives.ru/statehood/08-24-postanovlenie-snk-vchk-1917.
shtml [dostęp: 12.10.2015].

263 A. Andrusiewicz, Cywilizacja rosyjska…, s. 9.
264 We właściwym znaczeniu, czas czerwonego terroru przypada na wrzesień–październik 

1918 r., kiedy to po zamachu na Lenina nastąpił krwawy odwet ze strony bolszewików. Wielu 
historyków rozszerza jednak to określenie na cały okres 1917–1922, czyli konsolidacji władzy 
radzieckiej.

265 Czeka istniała do 6 lutego 1922 r., kiedy to w jej miejsce utworzono policję polityczną, 
czyli Państwowy Zarząd Polityczny (GPU – Gosudarstwiennoje Politiczieskoje Uprawlienije) 
przy Ludowym Komisariacie Spraw Wewnętrznych (NKWD).
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tem, pochłonął ogromną liczbę ofi ar266, a co równie ważne dla umacniania 
władzy radzieckiej, skutecznie zastraszył społeczeństwo, traktując okrucień-
stwo i zbrodnię jako smutny obowiązek świadomych rewolucjonistów267. 
Charakterystyczne, że wśród współczesnych historyków występują nieprzy-
padkowe różnice zdań w kwestii odpowiedzialności bolszewików i Lenina za 
rozpętanie i wykorzystywanie terroru. Zestawione razem potwierdzają one 
tylko dialektyczny wymiar rewolucyjnego rządzenia… i nieuchronną jedno-
stronność nazbyt logicznych opinii, które nie potrafi ą ujmować zjawisk w ca-
łej ich złożoności i ruchu, jak nie omieszkaliby dodać w tym miejscu wszyscy 
wielcy dialektycy. Richard Pipes268 na przykład uważa terror za nieodłączny 
składnik marksizmu, tak więc bolszewicy jego zdaniem odwoływali się do 
przemocy najzupełniej świadomie i stosowali ją celowo. Orlando Figes zwra-
ca natomiast uwagę, że nawet jeśli terror stał się narzędziem bolszewików, to 
zrodziła go w pierwszej kolejności sama, dotąd niespotykana, skala wydarzeń 
rewolucyjnych269. Aż prosi się tutaj o przypomnienie cytowana wypowiedź 
Riazanowa, którą streścić można krótko: rewolucja (w tym wypadku terror) 
przygotowuje się sama, ale potrzebuje kogoś, kto przejmie nad nią (i nad nim) 
kontrolę. Dla Lenina konieczność usunięcia stojących na drodze socjalizmu 
przeszkód usprawiedliwiała wszelką przemoc. Ważne tylko, by stosować ją 
racjonalnie, czyli tak, by przyniosła zamierzony rezultat w jak najkrótszym 
czasie. Powołując się na Machiavellego, pouczał Lenin swych podwładnych, 
że brutalność władzy musi trwać możliwie niedługo, ale za to w tym okresie 
należy wykazywać się szczególną energią i aktywnością270. Walczyć należa-
ło na wszystkich frontach – rozprawiając się nie tylko z elementami impe-
rialistycznymi, ale także z Kościołem prawosławnym i burżuazyjną kulturą. 
To przygotowanie gruntu pod socjalistyczny siew następowało równolegle 
z trwającą walką o samą rewolucję, która jako regularna wojna domowa 
toczyła się do listopada 1920 roku, kiedy pokonano ostatecznie „białą” ar-
mię Antona Denikina271. W tym samym mniej więcej czasie musiał Lenin 

266 Podawane liczby różnią się znacząco, także z uwagi przyjmowane kryteria – ofi cjal-
ne dane skłonne są zawężać listę ofi ar do wykonanych wyroków śmierci, natomiast historycy 
powiększają bilans o osoby zmarłe w wyniku tortur, w więzieniach, czy też z wycieńczenia 
w obozach pracy (gułagach). Tutaj liczby wahają się od 250 do 500 tys.; R.J. Rummel, Lethal 
Politics: Soviet Genocide and Mass Murder Since 1917, Transaction Publishers 1990; O. Figes, 
Tragedia narodu…, s. 649.

267 Mogłoby być inaczej, gdyby wspierał ich „rewolucyjny entuzjazm mas”, których „zba-
wienna nieugiętość” polegająca np. na rozstrzeliwaniu złodziei na miejscu przestępstwa jest 
„instynktownym” wyrazem potrzeby rządów „żelaznej ręki” w okresie porewolucyjnym. Nie-
stety, ten „entuzjazm” trudno utrzymać; por. W.I. Lenin, Najbliższe zadania władzy radzieckiej, 
LDW, t. 3, s. 382–383.

268 R. Pipes, Komunizm, tłum. J.J. Górski, Warszawa 2008.
269 O. Figes, Tragedia narodu…, s. 525.
270 R. Pipes, Unknown Lenin…, s. 153.
271 R. Pipes, Rosja bolszewików…, s. 7.
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wyrzec się swych dalekosiężnych planów rozpalenia „przygotowującej się” 
rewolucji na Zachodzie, z uwagi na klęskę Armii Czerwonej w wojnie z Pol-
ską272.

Nie jest celem niniejszej książki szczegółowe odmalowywanie zbrodni 
bolszewików, które z perspektywy dialektyki tracą swój indywidualny cha-
rakter i stają się jedynie ilustracjami znacznie poważniejszych regularności 
ogólnych. Dyktatura proletariatu zmaterializowana w postaci dyktatury partii 
komunistycznej opierała się na założeniu o prawdziwości Marksowskiej wizji 
przyszłej doskonałej wspólnoty. Inaczej niż w przypadku ideałów zapożycza-
nych z Kantowskiego królestwa sensu, organizujących doświadczenie i rein-
terpretowanych w zgodzie z nim, wizja Marksa narzucała swym wyznawcom 
relację odwrotną. Reinterpretacji – aż do fi zycznej eliminacji – podlegać mia-
ły fakty (w tym konkretni ludzie), nigdy ortodoksyjna teoria. Co więcej, teo-
ria utożsamiona z prawdą domagała się – jak każda prawda – demonstracji, 
czyli potwierdzenia empirycznego (wysławianej przez Lenina „praktyki”), co 
jedynie potęgowało przemoc. Jak zgrabnie i niestety nie bez racji podsumo-
wał Stalin: „terror to najszybsza droga do nowego społeczeństwa”273.

Czysta negacja, choć ważny punkt wyjścia dla dialektycznej praktyki rzą-
dzenia, nie mogła być jedynym programem na przyszłość. Wprawdzie da-
wała ona nadzieję, że – jak stało się to z Żydami błądzącymi z Mojżeszem po 
pustyni – znaczna część „półdzikich, głupich i topornych” Rosjan umrze, ale 
nie przesądzała jeszcze o tym, kto ich zastąpi274. W tym względzie marksizm 
daleki był od idealizmu. Nawet jeśli czasem jego luminarze pozwalali sobie 
na odrobinę politycznego entuzjazmu i dostrzegali drzemiące w masach po-
kłady socjalistycznych cnót (głównie pracowitości), to nie liczyli na trwalsze 
efekty ich przebudzenia. Uwolnienie świata od kapitalizmu, kapitalistów i ich 
wszelkich „sługusów” nie sprawi, że pozostały „materiał ludzki” ujawni swe 
socjalistyczne zdolności. Gdyby tak było, przejście od kapitalizmu do komu-
nizmu nie wymagałoby żadnego stadium przejściowego. Zarówno Marks, jak 
i Lenin wiedzieli doskonale, że nawet jeśli wszyscy (pozostali przy życiu…) 
obywatele z całego serca pragnąć będą komunizmu – takie powszechne zaan-
gażowanie, nawet najszczersze, nie wystarczy. Może istotnie pomóc, ale nie 
zastąpi zmian zachodzących w bazie materialnej. 

Byt określa świadomość. Można bagatelizować tę prawidłowość, pisząc 
motywacyjne polityczne manifesty – i Lenin pozwalał sobie na to niejed-
nokrotnie – ale podobna naiwność w dłuższej perspektywie marksiście nie 
przystoi. Rzeczywisty i konkretny robotnik jest zawsze naznaczony piętnem 

272 N. Davies, Orzeł biały, czerwona gwiazda. Wojna polsko-bolszewicka, 1919–1920, tłum. 
A. Pawelec, Kraków 1997. 

273 E. Radzinsky, Stalin: Th e First In-Depth Biography Based on Explosive New Documents 
from Russia’s Secret Archives, New York 1997, s. 150.

274 Opinia Maksyma Gorkiego, za: A.B. Ulam, Th e Bolsheviks…, s. 450.
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czasów, w których żyje. Jego indywidualność sprawia, że nie można potrak-
tować go jako osoby tożsamej z ogólnym gatunkiem „robotnik”. Byłoby to 
wbrew dialektyce. Jak wyjaśnia Lenin na przykładzie zielonych liści, człowie-
ka o imieniu Jan oraz psa Żuczka:

Już tu (jak genialnie zauważył Hegel) jest dialektyka: to, co jednostkowe, jest 
ogólnym […]. To znaczy, że przeciwieństwa (to, co jednostkowe, jest przeciwne 
temu, co ogólne) są tożsame: jednostkowe nie istnieje inaczej niż w tym związku, 
który prowadzi do ogólnego. Ogólne istnieje tylko w jednostkowym i poprzez 
jednostkowe. Wszelkie jednostkowe jest (tak czy inaczej) ogólne. Wszelkie ogólne 
jest (cząstką czy też stroną, czy też istotą) jednostkowego. Wszelkie ogólne tylko 
w przybliżeniu ogarnia wszystkie jednostkowe przedmioty. Wszelkie jednostko-
we nie mieści się całkowicie w ogólnym itd. itd. Wszelkie jednostkowe jest tysią-
cami przejść związane z innego rodzaju jednostkowymi (rzeczami, zjawiskami, 
procesami) itd. Już tutaj są elementy, zaczątki pojęcia konieczności, obiektywnego 
związku przyrody etc. Już tutaj występują przypadkowość i konieczność, zjawisko 
i istota, bo mówiąc: Jan jest człowiekiem, Żuczek jest psem, to jest liść drzewa itd., 
odrzucamy szereg cech jako przypadkowe, oddzielamy to, co istotne, od tego, co 
się jawi, i przeciwstawiamy jedno drugiemu275.

To, co jednostkowe, „nie mieści się całkowicie w ogólnym”, a w dodatku 
między jednym a drugim występuje dialektyczna sprzeczność. Konkretny 
pies Żuczek nie może być uznany za objawienie ogólnej istoty swego gatun-
ku i odwrotnie – ogólna istota Żuczka jako psa nie wyczerpuje się w jego 
„przypadkowych” własnościach. Nie przeszkadza to psu, ponieważ nie ma 
on świadomości, ale zdaniem Lenina powinno przeszkadzać każdemu dą-
żącemu do rozwoju człowiekowi. Problem w tym, że konkretne działania 
konkretnego robotnika mogą się przeciwstawiać interesom jego robotniczej 
istoty, której zresztą, jak przekonuje dialektyczny materializm, całkiem pre-
cyzyjnie nie da się zdefi niować na wyrost. Jeśli ktoś ma reprezentować klasę 
robotniczą, to tylko ci, którzy znają przynajmniej w zarysach tę ogólną istotę 
właśnie – a więc znawcy marksizmu, i to tylko marksizmu ortodoksyjnego, 
czyli leninowskiego. Tym bardziej rośnie rola jednego „wielkiego interpreta-
tora” i jednego spójnego przekazu polityczno-historycznego276. Jak dawniej 

275 W.I. Lenin, W sprawie dialektyki, LDW, t. 1, s. 986.
276 Pod koniec życia, będąc traktowany jak najcenniejsza postać historyczna, ale już nie 

czynny polityk, Lenin uświadomił sobie pewną wadę centralizmu, którą jak się wydaje wcześ-
niej bagatelizował. Otóż wąskie grono Komitetu Centralnego mogło zbyt łatwo dokonywać 
zmian „wielkiego interpretatora”, a do tej roli powoli dorastał Stalin, który wyraźnie drażnił 
Lenina, forsując np. projekt ZSRR, oskarżany przez wodza rewolucji o zapędy szowinistycz-
ne. Lenin zaczynał instynktownie odczuwać toczące się podskórnie walki o jego polityczną 
schedę, nad przebiegiem których coraz trudniej było mu zachować kontrolę. Mimo to walczył 
do końca. Dlatego w grudniu 1922 r., złożony chorobą, podyktował kontrowersyjny List do 
Zjazdu, w którym zalecał zwiększenie grona KC do 50–100 osób. Na ogół dokumenty wypro-
dukowane przez partyjne zjazdy publikowano, ale w przypadku listu Lenina uczyniono wyją-
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polemizował Lenin z wszelkimi odłamami socjalizmu, tak teraz bolszewicy 
zniszczyć musieli wszelkie konkurencyjne partie socjalistyczne, bez względu 
na stopień popularności, jakim cieszyły się w społeczeństwie. Sam fakt po-
parcia jakiegoś poglądu nie czyni go jeszcze poglądem prawdziwym. Takie, 
w gruncie rzeczy platońskie stanowisko, łączące władzę z wiedzą absolutnie 
pewną i absolutnie ogólną, pozwalało bolszewikom wyciągać nader interesu-
jące wnioski. Jak na przykład ten, że rządy proletariatu zgubiłyby samą dyk-
taturę proletariatu277. A za nim kolejne: o konieczności zniesienia zasady po-
działu władzy (prawda jest jedna i organy ją realizujące muszą sobie pomagać, 
a nie przeszkadzać) czy o naturalnej (niekoniecznie ujętej w normy prawne) 
zwierzchności partii komunistycznej (awangardy proletariatu) wobec instytu-
cji państwa (skazanej przecież na obumarcie). Za wnioskami teoretycznymi 
szły działania praktyczne, których celem była konsolidacja nowej władzy.

25 listopada 1917 roku zakończyły się wybory do Zgromadzenia Ustawo-
dawczego, ogłoszone jeszcze przez poprzedni republikański rząd Kiereńskie-
go. Konstytuanta wedle przedrewolucyjnych planów opracować miała pod-
stawy ustroju Rosji bez cara, w nowej sytuacji jednak jej przyszłość rysowała 
się niepewnie. Bolszewicy zdobyli w liczącym 707 członków zgromadzeniu 
niecałe 25% miejsc, podczas gdy większość z nich (370) przypadła partii 
Socjalistów-Rewolucjonistów278. Nie przeszkodziło to Leninowi w realizacji 
własnych planów. Zgromadzenie zebrało się 18 stycznia, przyjęło deklarację 
o utworzeniu nowej Republiki Radzieckiej, opartej na dobrowolnym zjedno-
czeniu wolnych narodów na zasadach federacyjnych, a co ważniejsze – przy-
jęło 193 dekrety opracowane przez II Ogólnorosyjski Kongres Sowietów. Na 
tym jego rola się skończyła, co obwieścili bolszewicy, opuszczając salę obrad. 
Następnego dnia zgromadzenie rozwiązano279. W ten sposób Rada Komisa-
rzy Ludowych przestała być tymczasowym organem władzy. I choć najwyż-
sza władza w państwie należała do Zjazdu (rad robotniczych, żołnierskich 
i chłopskich) oraz powoływanego tam Centralnego Komitetu Wykonaw-
czego, bolszewicy skutecznie usuwali oponentów politycznych, przejmu-
jąc pełną kontrolę nad strukturami biurokratycznymi. A te rozrastały się

tek; jak argumentowano, zgodny z intencją autora (zaadresował list „do Zjazdu” – tajemnica 
korespondencji bywa czasami użyteczna); W.I. Lenin, List do Zjazdu, LDW, t. 4, s. 618–619.

277 L. Kołakowski, Główne nurty marksizmu, t. II…, s. 599. Choć bolszewikom pomógł 
w utrwaleniu władzy system rad (sowietów), a nowy ustrój nazwano demokracją „radziecką”, 
bardzo szybko rozprawiono się z próbami wprowadzania oddolnej demokracji tak w zakła-
dach pracy, jak w państwie. Prymat tego, co ogólne, w naturalny sposób promował zasadę 
centralizmu demokratycznego, czyli odgórnego podejmowania decyzji. „Prawda” ogólna, nie-
dostępna zmysłom, wymagała wąskiego organu produkującego jednoznaczne i rzekomo po-
twierdzające ją „fakty”. Przewidział ten efekt niewłaściwego zastosowania dialektyki już Kant 
w swym eseju Co oznacza: orientować się w myśleniu? (vide rozdz. I).

278 S. Andrews, Lenin’s Revolution…, s. 65.
279 Tamże, s. 66.
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w niebywałym tempie, co zresztą u samego Lenina wywoływało mieszane 
uczucia280. Po zakończeniu wojny domowej zbudowany przez bolszewików 
aparat partyjny, tożsamy z aparatem państwowym, liczył 600–700 tys. człon-
ków i – jak ocenia Richard Pipes – wystarczał do opanowania wielomilio-
nowego, ale w większości pozbawionego jakichkolwiek alternatywnych form 
organizacji i w swej masie biernego społeczeństwa281. Zastrzeżenia Lenina 
wzbudzał nie sam partyjny monopol władzy, lecz wyłącznie obserwacja, że 
za liczebnym wzrostem biurokracji nie następuje odpowiedni wzrost jakoś-
ciowy. Będzie to pod koniec życie jedna z głównych jego bolączek. W umyśle 
przywódcy nigdy nie powstała wątpliwość co do tego, czy awangarda komu-
nistyczna powinna kierować każdą dziedziną życia, a zwłaszcza ekonomią, 
pozostającą w tyle za ambitnymi socjalistycznymi przekształceniami nadbu-
dowy. Dlatego bez dyskusji odrzucił Lenin propozycję Trockiego, by „uwol-
nić” partię od konieczności bezpośredniego zarządzania państwem282.

Od samego początku bolszewickich rządów energia negacji wykorzysty-
wana była zarówno w świecie bytu, jak i w sferze światopoglądowej, a troska 
o czystość tej ostatniej zwrotnie potęgowała brutalność walki z materialną 
rzeczywistością. Wstępnemu porządkowaniu terenu przeznaczonego pod 
socjalistyczną budowę towarzyszyły równolegle pierwsze próby położenia jej 
fundamentów. Ten tzw. komunizm wojenny okazał się wyjątkowo niefortun-
ny i w 1921 roku został zastąpiony przez NEP (ros. Nowaja ekonomiczeskaja 
politika – nowa polityka ekonomiczna). Zmianę tę można rozpatrywać na 
różne sposoby, ale poza porównaniem konkretnych rozwiązań funkcjonują-
cych w jednym i drugim okresie warto zwrócić uwagę na rolę, jaką w uza-
sadnieniu konieczności tego przejścia odegrała dialektyka. Już tutaj tkwi za-
powiedź całej późniejszej dialektycznej polityki prowadzonej przez kolejne 
komunistyczne ekipy. Nie sposób, moim zdaniem, zrozumieć specyfi ki ko-
munizmu, a tym bardziej ocenić tej epoki bez uwzględnienia szczególnego 
charakteru dialektycznego działania politycznego. 

Wojna, anarchia i rewolucja nie sprzyjają gospodarce. Trudno się spo-
dziewać, by jakakolwiek polityka gospodarcza mogła po takich wydarzeniach 
szybko przywrócić niezbędną dla rozwoju równowagę. Mimo to oczekiwać 
można przynajmniej częściowej poprawy sytuacji, a w tej kwestii komunizm 
wojenny zawiódł na całej linii. Ściśle biorąc, ekonomiczne założenia komuni-

280 R. Pipes, Unknown Lenin…, s. 62.
281 R. Pipes, Rosja bolszewików…, s. 146–147.
282 R. Pipes, Unknown Lenin…, s. 148. Co nie znaczy, że i w tej sprawie był Lenin abso-

lutnie jednoznaczny. W marcu 1922 r. pisał w liście do Mołotowa: „należy znacznie ściślej 
rozgraniczyć funkcje partii (i jej KC) i władzy radzieckiej; zwiększyć odpowiedzialność i sa-
modzielność pracowników aparatu radzieckiego oraz instytucji radzieckich, partii zaś pozo-
stawić ogólne kierownictwo pracą wszystkich organów państwowych łącznie, bez obecnej zbyt 
częstej, nieregularnej, często drobiazgowej ingerencji”; W.I. Lenin, List do W.M. Mołotowa dla 
Plenum KC RKP(b) [w:] tenże, Dzieła wszystkie, t. 45, Warszawa 1989, s. 61.
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zmu wojennego wypracował nie Lenin, lecz bardziej od niego radykalni (czy 
też po prostu niecierpliwi) bolszewicy, tacy jak Michał Bucharin. Sam prze-
wodniczący Rady Komisarzy Ludowych był raczej pod urokiem niemieckiej 
gospodarki wojennej283, czyli poddania ekonomii całkowitej kontroli poli-
tycznej w celu realizacji zamierzonych celów (tu socjalizmu), ale niekoniecz-
nie natychmiastowego zniszczenia wszelkich oznak wolnego rynku. Mimo to 
dał się przekonać do rozwiązań, które miały za jednym zamachem zniszczyć 
cały system własności prywatnej i dobrowolnej wymiany, oddając produkcję 
i dystrybucję dóbr w ręce aparatu państwowego284. Pieniądz i rynek miały po 
prostu „zniknąć w ciągu jednej nocy”285. Oznaczało to wprowadzenie gospo-
darki planowej, którą, jak krótko podsumował Carr, zdecydowanie sprawniej 
prowadzi się na papierze niż w życiu286. Nacjonalizacja przemysłu, likwidacja 
prywatnego handlu i pełna kontrola państwa nad wymianą międzynarodo-
wą, nakaz pracy i zakaz strajku, prodrazwiorstka, czyli rekwizycja produk-
tów rolnych i ich kontrolowana dystrybucja, to najważniejsze z działań, które 
– wywołując prawdziwą rewolucję w bazie materialnej – nadałyby państwu 
w krótkim czasie w pełni socjalistyczny sznyt287. Lenin będzie później przed-
stawiał komunizm wojenny jako rozwiązanie tymczasowe; konieczną w wa-
runkach wojny domowej taktykę. Nie zmienia to jednak faktu, że pokładał 
w niej spore nadzieje i jeszcze jesienią 1920 roku podkreślał dokonane osiąg-
nięcia288. Jako komunista wierzył zresztą bezwzględnie w zasadność same-
go programu, czego dowodzą nie tylko jego przemówienia i artykuły z tego 
okresu, lecz także przeznaczone dla węższego grona podwładnych wytyczne 
i rozkazy289. Najciekawszy jest jednak sposób uzasadnienia dostrzeganych 
przez Lenina sukcesów władzy radzieckiej:

Sabotaż wszystkich ciążących ku burżuazji elementów został złamany. Mimo 
ogromnych przeszkód robotnikom udało się uczynić ten podstawowy krok, który 

283 A. Nove, Economic History…, s. 35.
284 S.L. Richman, War Communism to NEP: Th e Road from Serfdom, „Th e Journal of Liber-

tarian Studies” 1981, vol. V, no. 1, s. 90. Trzeba jednak dodać w tym miejscu, że chodzi przede 
wszystkim o skalę przekształceń i bezwzględny sposób ich realizacji. Co do samych działań 
(np. kontrola nad handlem, rekwizycja żywności), to podobnie radykalne kroki podejmowało 
wiele krajów zrujnowanych wojną. 

285 P. Sutela, Economic Th ought and Economic Reform in the Soviet Union, Cambridge 
1991, s. 9.

286 E.H. Carr, Th e Russian Revolution…, s. 22. Lenin lubił plany, najlepiej „naukowe” – tzn. 
pełne liczb i obliczeń, a jednocześnie długofalowe. Im dalej sięgające w przyszłość, tym lepiej, 
ponieważ przyszłość dla dialektyka jest zdecydowanie lepiej zdefi niowana od teraźniejszości, 
więc pewniejsza; por. W.I. Lenin, O jednolitym planie gospodarczym, LDW, t. 4, s. 347–357.

287 Szczegółowa analiza zamierzeń, realizacji i konsekwencji komunizmu wojennego, 
patrz: S. Malle, Th e Economic Organization of War Communism 1918–1921, Cambridge 2002.

288 W.I. Lenin, Dwa lata władzy radzieckiej, www.marxists.org/polski/lenin/1919/11/07
dwalatawr.htm [dostęp: 17.10.2015].

289 R. Pipes, Lenin Unknown…, m.in. s. 50, 62, 130.
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założył fundament socjalizmu. Wcale nie przesadzamy i nie boimy się powiedzieć 
prawdy. Tak jest, zrobiono mało, jeśli idzie o osiągnięcie celu, do którego dążymy, 
ale zrobiono wiele, niezwykle wiele, jeśli idzie o utrwalenie fundamentu. Mówiąc 
o socjalizmie, nie można mówić o świadomym budownictwie fundamentu wśród 
najszerszych mas robotniczych w tym sensie, że zabrały się one do książki, prze-
czytały broszurę, lecz świadomość polega tu na tym, że powodowane własną ener-
gią, własnymi rękami wzięły się do niezmiernie trudnej sprawy, popełniły tysiące 
błędów i wskutek każdego błędu same cierpiały, a każdy błąd umacniał je i har-
tował w tej pracy nad organizacją zarządzania przemysłem, który został obecnie 
stworzony i stoi obecnie na trwałym fundamencie290.

W kwestii socjalizmu zrobiono mało, przyznaje Lenin. A to, co zrobiono, 
to przede wszystkim tysiące błędów, których skutki odczuto na własnej skó-
rze. I dobrze. Spowodowane błędami cierpienie zahartowało bowiem masy, 
a materialne ich konsekwencje stworzyły przy okazji trwały fundament dla 
dalszej pracy. Nie ma w przemówieniu Lenina śladu partyjności (a więc też 
odpowiedzialności elit rządzących za państwo) – podmiotem historii są 
masy, a partia i biurokracja to tylko emanacja ich istoty. 

Szybko okazało się jednak, że błędność polityki komunizmu wojennego 
nie ogranicza się do nieuniknionych w oczach dialektycznego materialisty 
historycznego, bo zaostrzających sprzeczności i podsycających walkę, cier-
pień jednostek. Te mogłyby mieć walor oczyszczający i umacniający socjali-
styczną świadomość. Błąd sięgnął bazy materialnej i groził repulsją ze strony 
bytu, która mogłaby oznaczać koniec władzy bolszewików. Błędy tego rodza-
ju, jako obiektywne, wymagają reakcji i poważnej zmiany programu dzia-
łania. Miał ją przynieść NEP, ogłoszony 21 marca 1921 roku i tym razem 
fi rmowany wprost nazwiskiem Lenina. 

Jak podaje Richard Pipes, w porównaniu z rokiem 1913, w latach 1920–
1921 produkcja wielkoprzemysłowa w Rosji spadła o 82%, wydajność pracy 
o 74%, produkcja zbóż o 40%. Ludność miejska uciekała na wieś (Piotro-
gród stracił 70% mieszkańców), realne płace spadły do 1/3 wcześniejszego 
poziomu. Upraszczając, „komunistom udało się doprowadzić do ruiny piątą 
pod względem wielkości gospodarkę świata”291. Załamanie bytu musiało od-
działywać na świadomość, nie mogły więc Lenina zaskoczyć nasilające się 
niezadowolenie społeczne i wybuchające coraz częściej mniejsze i większe 
rewolty292, przede wszystkim na tle arbitralnie i brutalnie przeprowadzanych 
rekwizycji płodów rolnych293. Błędny okazał się cały wojenny komunizm. Co 

290 W.I. Lenin, Pierwsza rocznica Rewolucji październikowej, www.marxists.org/polski/
lenin/1918/11/06rocznicarp.htm [dostęp: 17.10.2015].

291 R. Pipes, Rosja bolszewików…, s. 397.
292 S. Malle, Th e Economic Organization…, s. 450.
293 Co szczególnie symptomatyczne, z faktu, że bunty wybuchają tam, gdzie władza odbie-

ra chłopom produkty rolne, wyciągał Lenin wybitnie dialektyczny wniosek, że są one wyni-
kiem konspiracyjnej działalności eserów; por. A. Nove, Economic History…, s. 71.
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gorsza, jak to w dialektycznej rzeczywistości bywa, obok postawionej przezeń 
pozytywnej „tezy” ujawniła się równolegle niewygodna „antynteza”: im bar-
dziej nasilały się działania przeciwko wolnemu rynkowi, tym bardziej rósł on 
w siłę jako nielegalny, spekulacyjny czarny rynek. Prawdziwe życie – rozwój, 
ruch, który tak przyrzekała uchwycić dialektyka – wymykały się jej reprezen-
tantom z rąk. Jak wspominał Victor Serge294:

Pomimo otrzymywanego przez rządowych ofi cjeli specjalnego przydziału 
umarłbym z głodu bez plugawych machinacji czarnego rynku, na którym sprze-
dawaliśmy drobiazgi przywiezione z Francji […]. W gruncie rzeczy, po to by jeść 
trzeba było regularnie i nieustannie korzystać z czarnego rynku; komuniści robili 
to jak wszyscy inni295.

Sytuacja dojrzała do kolejnego salto vitale. Nowa Ekonomiczna Polityka 
(1921–1928/9296) zrywała z komunizmem wojennym i jako taka stanowiła 
ważny krok naprzód. A przynajmniej tak oceniać można jej efekty, jeśli za 
kryterium przyjąć wskaźniki związane z bytem, czyli radziecką gospodarką. 
Poprawiły się one na tyle, by w tym względzie uznać względny – bo w porów-
naniu z sytuacją sprzed 1914 roku nie we wszystkich dziedzinach imponują-
cy – sukces nowego programu: eksport w 1924 roku wzrósł dziewięciokrot-
nie w stosunku do lat 1921–1922297, udało się ustabilizować budżet państwa, 
a w roku budżetowym 1924/1925 (czyli już po śmierci Lenina) osiągnięto 
nawet nadwyżkę298, rosła produkcja przemysłowa i handel, a wieś, choć ciągle 
zacofana, podnosiła się powoli po klęsce głodu z 1921 roku299. Nawet jeśli 
obniżymy poziom optymizmu wynikający z wymowy tych danych, zastrze-
gając, że za pomocą NEP-u bolszewicy ulżyli jedynie wąskiemu fragmentowi 
rzeczywistości związanemu z ekonomią, zaostrzając jednocześnie represje 
polityczne300, nie da się zaprzeczyć, że w porównaniu z ekstremizmem komu-
nizmu wojennego był to postęp. Postęp jednak wybitnie dialektyczny, czyli 
absolutnie nie taki, jakim wydaje się to przejście na pierwszy rzut oka. 

Bezpośrednią przyczyną rezygnacji z komunizmu wojennego była tragicz-
na sytuacja aprowizacyjna i głód. Rekwizycja produktów rolnych wzbudzała 

294 Właśc. Wiktor Kibalczicz – rewolucjoniści mieli wyjątkową słabość do zmiany na-
zwisk. W tym wypadku na bardziej francuskie.

295 V. Serge, Memoirs of a Revolutionary 1901–1941, tłum. z franc. P. Sedgwick, G. Paizis, 
New York 2001, s. 93, 135.

296 Na temat cezur czasowych patrz: A.M. Ball, Russia’s Last Capitalists. Th e Nepmen, 
1921–1929, Berkeley 1990, s. XV.

297 A. Nove, Economic History…, s. 85.
298 Tamże, s. 88.
299 Tamże, s. 106.
300 R. Pipes, Rosja bolszewików, s. 396. W tym samym czasie, gdy inicjowano NEP, zlikwi-

dowano inne partie i zakazano działalności partyjnej; por. A. Nove, Economic History…, s. 77.
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nienawiść chłopstwa (ponad 80% społeczeństwa301) i wymagała coraz więk-
szych nakładów siły, a jej efekty były mizerne. Dlatego obowiązkowe kontyn-
genty zastąpiono niższym podatkiem żywnościowym (najpierw w naturze, 
wkrótce w pieniądzu), a co ważniejsze, zezwolono na handel nadwyżkami 
płodów rolnych. Jak argumentował Lenin na X Zjeździe Partii, na którym 
ofi cjalnie przyjęto założenia NEP-u302, sprawa zamiany prodrazwiorstki na 
podatek symbolizowała ogólny problem stosunku klasy pracującej do chłop-
stwa, czyli była de facto kwestią polityczną, a nie ekonomiczną303. Podobnie 
polityczny charakter miały pozostałe wprowadzane regulacje, które dopro-
wadziły do częściowej restauracji wolnego rynku czy też, jak czasem się ją 
określa, funkcjonowania gospodarki mieszanej, socjalistyczno-kapitalistycz-
nej. Zróżnicowano formy własności, promując własność spółdzielczą, a nie 
tylko państwową. Zreformowano system monetarny i przyznano niechętnie, 
że ważnym czynnikiem decydującym o produkcji przemysłowej musi być 
zysk. Paradoksalnie, jeśli wziąć pod uwagę dawne żądania Lenina uwięzienia 
największych kapitalistów, wielki przemysł, organizowany w trusty i syndy-
katy, postrzegany był teraz jako główny sojusznik państwa dążącego do szyb-
kiego uprzemysłowienia kraju. Bardziej podejrzane, choć tolerowane, były 
średnie i małe przedsiębiorstwa, uzależnione zresztą od dostaw surowców, na 
które monopol posiadało państwo. 

Ostrożna zgoda na elementy kapitalizmu nie wiązała się natomiast w żaden 
sposób z akceptacją zasad klasycznej ekonomii. Podobnie zachęty do koncen-
tracji produkcji nie oznaczały wcale szacunku wobec (wówczas nowatorskich) 
prac syndykalistów, których pomysły Lenin uważał za śmieszne304. Jedyną 
ekonomią naukową była dla Lenina nauka Marksa, a z jej perspektywy komu-
nista świadomie inicjujący rozwiązania kapitalistyczne to dosyć podejrzane 
monstrum. Czyżby Lenin okazał się najlepiej zakonspirowanym agentem im-
perializmu? Nie – i bynajmniej nie należy tego „nie” rozumieć dialektycznie. 
Dialektycznie należy za to rozumieć i oceniać NEP. Lenin ani na jotę nie od-
stąpił od prawdy, za której depozytariusza się uważał305. Dokonał po prostu 
kolejnego salto vitale. W tym sensie mało przekonujące jest traktowanie ostat-
nich lat jego rządów jako dowodu na zachodzącą czy planowaną polityczną 

301 E.H. Carr, Th e Russian Revolution, s. 31.
302 (W.I. Lenin), X Zjazd RKP(b) 8–16 marca 1921 roku, LDW, t. 4, s. 358–387.
303 S. Malle, Th e Economic Organization…, s. 451.
304 A. Nove, Economic history…, s. 34.
305 W grudniu 1921 r. delegatom na XI Wszechrosyjski Zjazd Rad rozdano broszurę 

G. Krzyżanowskiego dotyczącą zmian w programie gospodarczym. Powstała ona pod okiem 
Lenina, który kładł nacisk na to, by do każdego rozdziału „dodać jedną, dwie stroniczki o tym, 
że nowa polityka ekonomiczna nie zmienia jednolitego państwowego planu gospodarczego 
i nie wychodzi poza jego ramy, lecz zmienia p o d e j ś c i e do jego urzeczywistnienia”. Podwój-
ny nacisk na słowo „podejście” jest wyjątkowo wymowny; W.I. Lenin, Do G.M. Krzyżanowskie-
go [w:] tenże, Dzieła wszystkie, t. 54, Warszawa 1989, s. 21.
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zmianę, którą niestety przerwała śmierć, a zniweczył nazbyt prostacki Stalin. 
Przeciwnie, Stalin kontynuował tylko budowę dialektycznej wieży z materia-
łów przygotowanych przez Lenina i czynił to, opierając się na tej samej meto-
dzie jengi. Podobnie czynili jego następcy aż do ostatecznego krachu komu-
nizmu. W trakcie tego „socjalistycznego budownictwa” roboty postępowały 
w różnym tempie, a wieża na każdym etapie zmieniała swój wygląd. Stawała 
się także mniej solidna i zwarta, ale znów na tej podstawie nie należy wyciągać 
wniosku o rosnącej łagodności czy adaptacyjności systemu. Tak zwany rozwój 
dokonujący się z lekceważeniem korespondencji i dominacją dialektyki (czy 
to rozwój fi lozofi i, czy nauki, czy społeczeństwa) jest rozwojem pozornym
– o z góry określonej przyszłości, którą jest całkowity upadek. 

 Rozziew między jawnie socjalistycznym wydźwiękiem programu komu-
nizmu wojennego a obiektywnym stanem bytu (sił wytwórczych w termi-
nologii Marksa) okazał się zbyt wielki, by ten drugi zdołał chwycić wyciąg-
niętą ku niemu przez komunistów rękę i tym samym mógł przyspieszyć swe 
socjalistyczne przemiany. W obliczu obserwowanej porażki bytu konieczne 
okazało się uczynienie kroku wstecz, który zmniejszyłby dystans między teo-
rią i praktyką, pozwalając na dokonanie istotnego kroku naprzód przez sam 
byt. Pierwszą niedogodnością tej taktyki było widoczne przedłużenie czasu 
przeznaczonego na dojście do komunistycznego raju. Drugą – i zdecydowa-
nie bardziej interesującą – niepokojący wniosek, że być może stawiana na 
piedestale jako prawda teoria marksizmu-leninizmu, tłumaczona na język 
praktyki politycznej, każe się cofać, czyli pozostaje negacją nawet tam, gdzie 
żądalibyśmy od rządzących twórczych, a więc nowych i wywołujących pozy-
tywne oraz zaplanowane zmiany, rozwiązań. Problem polega na tym, że me-
toda dialektyczna takich rozwiązań zaproponować nie potrafi , a przyczyny tej 
niemożności wystarczająco uzasadnił Hegel, przekonując, iż rozum pozostaje 
autonomiczny i niepodatny na błąd (czyli wierny prawdzie) tylko wówczas, 
gdy akceptuje negatywność swej pracy. Na szczęście ta sama metoda dialek-
tyczna pokazuje drogę do uniknięcia płynącego stąd pesymizmu. Dzięki za-
angażowaniu zewnętrznego bytu w tworzenie drugiego wymiaru negatyw-
ności, czyli wykorzystania prawa negacji negacji, praca umysłu ostatecznie 
nabiera pewnej treściowej „pozytywności”. 

Dialektyk, którego działanie, umocowane w prawdzie sformułowanej 
w postaci konkretnej „tezy”, okazuje się wywoływać skutki zasługujące na 
miano „błędu”, musi czym prędzej przemyśleć swój program. Przemyśleć 
dialektycznie, czyli przedstawić sobie w świadomości „antytezę”. W przy-
padku prawdy komunizmu sprawa jest prosta: taką oczywistą antytezą jest 
kapitalizm. Znając jego ekonomiczne podstawy, łatwo rozważyć, jak na poja-
wiające się sytuacje kryzysowe i trudności zareagowaliby zwolennicy burżu-
azyjnej ideologii. Antytetycznych rozwiązań nie można jednak po prostu im-
portować i wprowadzić w życie, ponieważ wówczas w bycie umacniałby się
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kapitalizm, nie zaś planowany socjalizm. Od czego jednak prawo negacji ne-
gacji? Wystarczy przetworzyć pierwotne, nieudane zaprzeczenie kapitalizmu 
(komunizm wojenny) z wykorzystaniem jego zaprzeczenia (kapitalizmu), ale 
przetworzonego już dzięki wiedzy o istocie popełnionych błędów, by możli-
wa stała się nowa synteza (NEP). Brzmi to może nieco skomplikowanie, ale 
da się wyrazić znacznie prościej. Kiedy sama rzeczywistość udowadnia dia-
lektycznemu politykowi błędy tak wielkie, że nie da się ich dłużej ignorować 
(czy reinterpretować tak, by przestały wydawać się błędami), naprawia on 
je, wykorzystując dotąd krytykowane przez siebie antytezy – czyli pomysły 
oponentów politycznych306. Całe nowatorstwo dialektycznej polityki, czyli 
realnie pozytywna zmiana w bycie, dokonywana dzięki świadomej działal-
ności rządzących, wyczerpuje się tutaj w naprawianiu własnych błędów. I to 
za pomocą środków, które w świetle zorientowanej na przyszłość teorii uznać 
należy za rezygnację z zakładanych celów, czyli chwilowy „odwrót”, jak ma-
wiał Lenin, „na zawczasu przygotowane pozycje”307. A to oznacza, że każda 
tego rodzaju „nowość” wcześniej czy później musiała sama okazać się błędem 
i zostać poddana krytyce. Tego losu nie mógł uniknąć także NEP. Już jesienią 
1921 roku Lenin zdążył napisać:

Na froncie ekonomicznym, przy próbie przejścia do komunizmu, ponieśli-
śmy wiosną 1921 roku większą klęskę niż którakolwiek z klęsk, jakie ponieśliśmy 
w walce z Kołczakiem, Denikinem czy Piłsudskim; była to klęska znacznie więk-
sza, znacznie istotniejsza i bardziej niebezpieczna308.

Błędy NEP-u, zwłaszcza w kluczowej polityce rolnej, dialektycznie prze-
zwyciężył Józef Stalin, przeprowadzając przymusową kolektywizację… która 
także okazać się miała błędna. Przez cały czas istnienia komunizmu popełnia-
no kolejne błędy – i w gruncie rzeczy to je uznać należy za jedyny „pozytyw-

306 Lenin przyznawał to z rozbrajającą szczerością w odniesieniu do NEP-u: „Nowa poli-
tyka ekonomiczna oznacza zastąpienie dostaw obowiązkowych podatkiem, oznacza przywra-
canie w znacznej mierze kapitalizmu. W jakiej mierze – tego nie wiemy”; W.I. Lenin, Nowa 
polityka ekonomiczna a zadania komitetów oświaty politycznej. Referat na II Wszechrosyjskim 
Zjeździe Komitetów Oświaty Politycznej 17 października 1921 r. [w:] tenże, Dzieła wszystkie, 
t. 44, Warszawa 1989, s. 150.

307 Tamże.
308 Tamże, s. 149. W marcu 1922 r. Lenin potwierdzi, że NEP jest odwrotem na drodze do 

komunizmu, i nie należy w związku z tym wychwalać jego zalet, ale uświadomić sobie raczej 
„ogrom niebezpieczeństw tkwiący w nepie” i „wszystkie siły skierować na jego słabe punkty”; 
por. W.I. Lenin, Sprawozdanie Polityczne KC RKP(b) [w:] tenże, Dzieła wszystkie, t. 45, War-
szawa 1989, s. 77. Jeszcze bardziej sugestywne są słowa z lutego 1922 r., pochodzące z listu do 
A.D. Ciurupy, w którym zauważa Lenin, że bez utworzenia Banku Państwa, który będzie zwią-
zany z handlem bardziej „niż najbardziej handlowy z państwowych banków kapitalistycznych” 
NEP pozostanie „systemem ogłupiania komunistycznych głupców mających władzę, lecz nie 
umiejących się nią posługiwać”; W.I. Lenin, Do A.D. Ciurupy [w:] tenże, Dzieła wszystkie, t. 54, 
Warszawa 1989, s. 175–176.
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ny” wkład dialektycznej teorii marksizmu w praktykę polityczną. Późniejsze 
ich naprawianie było już bowiem ustępstwem uczynionym pod presją bytu 
i korzystającym często z rozwiązań dalekich od marksistowskiej ortodoksji. 
Poszczególne okresy w historii „komunistycznego budownictwa” tylko chro-
nologicznie dają się rozłożyć na kolejne etapy symbolizowane nazwiskami 
następujących po sobie pierwszych sekretarzy partii komunistycznej. Przy 
bliższej analizie przypominają one raczej nieustanne wprowadzanie w życie 
„prawa negacji negacji, czyli rozwoju po spirali”309. Wbrew jednak obietni-
com składanym przez dialektycznych myślicieli, na których konsekwentnie 
polegał Lenin, a za nim wszystkie komunistyczne ekipy, kolejne dialektyczne 
kręgi zataczane w trakcie dialektycznego rządzenia okazały się zbyt słabym 
kołem zamachowym, by wywołać zakładany przez marksizm rozwój i do-
wieść wyższości komunizmu nad kapitalizmem. Zamiast toczącego się na-
przód koła historii, komuniści uruchomili wielce dynamiczny, ale tkwiący 
ciągle w tym samym miejscu diabelski młyn. 

W kontekście programowej wręcz negatywności jedną z bardziej uderza-
jących cech komunistycznego310 rządzenia jest jego świadome niedouczenie. 
Władza nie stanowi tutaj instancji zwierzchniej wobec społeczeństwa z uwagi 
na swe kompetencje czy też wiedzę pozwalającą planować działania w skali 
społecznej (co powinno zastanawiać w przypadku władzy nieustannie pew-
nej „prawdy” marksizmu-leninizmu i przykładającej tak wielką wagę do pla-
nowania). Usprawiedliwieniem tej niefrasobliwości i wyjątkowej szczerości 
w przyznawaniu się do własnych, a jeszcze chętniej cudzych, błędów (po-
pularne „samokrytyki” i referaty na temat poprzedników) jest Marksowskie 
prawo rozwoju społeczno-ekonomicznego. Skoro świadomość wyrasta na ba-
zie materialnego bytu (aktualnego stanu sił wytwórczych), to każdy program 
polityczny wywiedziony z nieistniejącej jeszcze rzeczywistości (komunizmu) 
skazany jest już w punkcie wyjścia na pewne niepowodzenia. Nie zwalnia to 
nikogo z obowiązku świadomego i celowego działania, ale należy zaakcep-
tować nieuniknioną nieprzewidywalność ich konkretnych efektów, zawsze 
zapośredniczonych przez „spóźniający się” byt. Dopiero w komunizmie byt 
i myśl staną się na tyle bliskie sobie311, że ludzkie działanie zasłuży na miano 
„wolnego”, czyli osiągającego zamierzone cele, z których będzie mogło być 
rozliczone. Do tego czasu rządzenie państwem to przede wszystkim nauka 
„prawdziwego” rządzenia. Lenin był z rezultatów tej nauki dumny:

309 W. Krajewski, O prawie negacji negacji, czyli rozwoju po spirali, „Myśl Filozofi czna” 
1955, nr 5–6, s. 191–218.

310 I każdego „dialektycznego” rządzenia, u którego podstaw tkwi konstruowana dialek-
tycznie „prawda”.

311 I oto w gruncie rzeczy chodzi wszystkim wielkim dialektykom od czasów Platona: od-
zyskać pewność co do jedności myśli i bytu, a przez to i pełne zaufanie do wytworów własnego 
umysłu.
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Powiedziałem, że popełniliśmy masę głupstw, muszę jednak powiedzieć w tej 
materii także coś niecoś o naszych przeciwnikach. Jeśli przeciwnicy nasi wytykają 
to nam i mówią: patrzcie, oto Lenin sam przyznaje, iż bolszewicy popełnili masę 
głupstw, to chcę na to odpowiedzieć: Tak, ale widzicie, nasze głupstwa całkiem się 
jednak różnią od waszych. My dopiero zaczęliśmy się uczyć, lecz uczymy się tak 
systematycznie, że z pewnością osiągniemy dobre wyniki312.

W tym samym przemówieniu z okazji piątej rocznicy rewolucji paździer-
nikowej zdradzał tajniki własnej, eksperymentalnej metody nauczania:

Co się tyczy handlu, chcę jeszcze podkreślić, że staramy się zakładać i już za-
kładamy towarzystwa mieszane, tj. towarzystwa, w których część kapitału należy 
do prywatnych kapitalistów, i to do kapitalistów zagranicznych, część zaś – do nas. 
W ten sposób, po pierwsze, uczymy się handlować, a to jest dla nas niezbędne, a po 
wtóre, zawsze mamy możność, jeśli uznamy to za konieczne, zlikwidować tego 
rodzaju towarzystwo – a zatem niczym, rzec można, nie ryzykujemy. Natomiast 
u prywatnego kapitalisty uczymy się i mamy sposobność zaobserwować, w jaki 
sposób moglibyśmy się wznieść na wyższy szczebel i jakie popełniamy błędy313.

Jak widać z tych cytatów, Lenin preferował doświadczalne metody pedago-
giczne. Społeczeństwo miało zostać potraktowane jak wielkie laboratorium, 
pozostające pod całkowitą kontrolą władzy. Mogło, a nawet powinno zostać 
poddane oddziaływaniom zmiennych zakłócających, by eksperymentatorzy 
poszerzyli swą wiedzę. Dlatego prawdziwi i wyprodukowani wrogowie komu-
nizmu pełnili w tym systemie tak istotną funkcję. Nie chodziło tylko o potę-
gowanie stanu zagrożenia i usprawiedliwienie koniecznej represyjności syste-
mu. Równie ważne były edukacyjne walory ich obecności – lepsze poznanie 
specyfi ki antytezy314. Lenin nie wahał się zatrudniać byłych urzędników car-
skich, a potem popierać czystki partyjnej315; z osobliwą nostalgią piętnował 
brak kultury w nowym proletariackim państwie i domagał się choćby kultury 
burżuazyjnej, a następnie wspierał bezwzględną walkę z tą kulturą, nie dość 
materialistyczną i ateistyczną. Władza komunistyczna ciągle miała się uczyć, 
i to uczyć materialistycznie, a więc najpierw działając, a dopiero potem pod-

312 W.I. Lenin, Pięć lat Rewolucji Rosyjskiej a perspektywy Rewolucji Światowej, LDW, t. 2, 
s. 962–974.

313 Tamże.
314 Nie wolno zapominać, że już Marks i Engels pisali w Manifeście Komunistycznym: „bur-

żuazja zmuszona jest odwoływać się do proletariatu, uciekać się do jego pomocy i wciągać go 
w ten sposób do ruchu politycznego. Sama więc przekazuje proletariatowi elementy własnego 
wykształcenia, tzn. broń przeciw samej sobie. Następnie […] całe odłamy klasy panującej spy-
chane są do szeregów proletariatu lub co najmniej zagrożone w swych warunkach życiowych. 
One także przekazują proletariatowi liczne elementy wykształcenia” (s. 86).

315 W.I. Lenin, O czystce partii, www.marxists.org/polski/lenin/1921/09/20.htm [dostęp: 
17.10.2015].
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dając swe działania ewentualnej refl eksji316. Były to jedne z dłuższych, najbar-
dziej kosztownych i najmniej efektywnych lekcji w historii świata. Ale czego 
może się nauczyć ktoś, kto przystępuje do nauki z jednoznacznym przekona-
niem, że najczystsza postać prawdy jest już obecna w jego umyśle?

Dariusz Aleksandrowicz tak streszcza treść dokumentów międzynarodo-
wego ruchu robotniczego:

Z lektury wspomnianych dokumentów możemy się m.in. dowiedzieć, że re-
wolucja komunistyczna dokonała się pod kierownictwem grupy, która w więk-
szości składała się z agentów imperializmu (jak Trocki, Bucharin, Zinowjew, 
Kamieniew, Rykow); później popełniono błędy komunizmu wojennego; w celu 
ich naprawienia wprowadzono NEP, ten jednak okazał się również błędny; ciężki-
mi błędami naznaczone było następnie panowanie Stalina i skupionej wokół niego 
„grupy partyjnej”; błędna okazała się także polityka jego następcy – Chruszczowa; 
epoka Breżniewa, wprowadziła z kolei Związek Radziecki a wraz z nim cały ruch 
komunistyczny w stan „stagnacji”; cała historia komunistycznego budownictwa 
w ZSRR może być – co stwierdził stosunkowo niedawno Gorbaczow w przemó-
wieniu z okazji 70. rocznicy wybuchu Rewolucji Październikowej – oceniona po-
zytywnie317.

Jak możliwa jest obrona tak nielogicznego, wydawałoby się, wniosku? 
Nadzwyczaj prosto: dzięki dialektycznej reinterpretacji stanu faktyczne-
go, umożliwianej przez strategię koherencji. Działanie, czerpiące energię 
z „prawdy” uniwersalnej, nie może być do końca świadome i celowe na po-
ziomie historycznym, nic więc dziwnego, że owocuje błędem. Jest to jednak 
błąd brzemienny w skutki, ponieważ zmusza do reakcji materialną rzeczy-
wistość i tym samym przybliża nadejście z defi nicji lepszej i pożądanej318 
przyszłości. Rzeczy w świecie po prostu się dzieją, a „dzieją się” w kierunku 
określonym przez obiektywną prawdę319. Dziś jesteśmy bliżej komunizmu 

316 Problem polegał na tym, że ogólne wnioski z tej refl eksji były z góry znane – przesą-
dzała o nich „prawda” komunizmu. Popełniane błędy nie miały więc szansy naruszyć pew-
ności teoretycznej, a przez to nauka nie prowadziła do rozszerzania wiedzy, a jedynie uczyła 
bezkompromisowości działania, pozbawionego odpowiedzialności. Komunista powinien cie-
szyć się szansą popełniania błędów. Pisał Lenin na przykład: „na to, by komuniści nauczyli 
się handlować, naprawdę potrzeba czasu i […] każdy, kto chce się tego nauczyć, będzie po-
czątkowo w ciągu kilku lat popełniał grube błędy, ale historia mu to wybaczy”; W.I. Lenin, 
O międzynarodowej i wewnętrznej sytuacji Republiki Radzieckiej [w:] tenże, Dzieła wszystkie, 
t. 45, Warszawa 1989, s. 3.

317 D. Aleksandrowicz, Hegel i konsekwencje. Studia nad fi lozofi cznymi źródłami utopii to-
talitarnej, Wrocław 1990, s. 52. 

318 Gdyby chodziło o sens, nie prawdę, sformułowanie to brzmiałoby: „lepszej, bo pożą-
danej” i wyrażałoby związek między aktywnym zaangażowaniem w tworzenie danego sensu, 
a wynikającą stąd większą jego egzystencjalną wiarygodnością.

319 Przeglądane pod tym kątem liczne artykuły i wypowiedzi Lenina są wyjątkowo wy-
mowne. Pierwszy z brzegu przykład. W jednym z referatów rozpoczyna Lenin wymienianie 
„sukcesów naszej polityki aprowizacyjnej” – tak brzmi nagłówek – od słów: „Polityka aprowi-
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niż wczoraj, a wczorajszych błędów nie będziemy już musieli popełniać, za 
co należy (chłodno, ale jednak) podziękować tym, którzy podjęli się tego 
niewdzięcznego zadania. Sam Lenin dawał przykład oddzielania oceny kon-
kretu (błędu) od oceny ogólnego zjawiska. Krytykując na przykład zawzięcie 
stanowisko Róży Luksemburg, wytykając wszelkie jej pomyłki i kłamstwa, 
doceniał znaczenie polskiej komunistki jako „zjawiska politycznego”. Zrozu-
miałby tę ambiwalencję Hegel:

Jednak z doświadczenia błędu, który jest następstwem wewnętrznej słabości 
i głupoty, uczą się raczej nie ci, którzy go popełnili (ci zwykle tylko przyzwyczajają 
się go popełniać), ale rozpoznają go inni i dzięki temu zrozumieniu są w stanie 
wyciągnąć stąd naukę320.

My uczymy się w sensie ogólnym, mawiał Lenin321. Obserwacja jednost-
kowych błędów pozwala komunistom zrozumieć to, co wspólne im wszyst-
kim, a więc wyabstrahować elementy świadczące o aktualnym stanie bytu, 
interpretowane następnie przez okulary teorii marksizmu-leninizmu. Napra-
wienie błędów – mała synteza przywracająca pewność dialektyka o słuszno-
ści wybranej drogi – dokonuje się więc w obrębie Oakeshottowskiej wieży. 
To narracja komunizmu (z akcentem na słowo „narracja”) pozwala mówić 
o sukcesie władzy, umiejętnie konstruując kolejny poziom umysłowej jengi 
i stwarzając wrażenie dokonującego się w ten sposób postępu. Spójność całej 
opowieści daje się obronić, ale z każdym kolejnym krokiem cały budowa-
ny światopogląd staje się coraz bardziej odległy od świata i kruchy. Strategia 
koherencji niebywale wzmacnia zdolność reinterpretacji faktów, sprawiając 
wrażenie nieustannego ruchu i aktywności. Problem polega na tym, że nie 
jest to „ruch”, na którego wyrażeniu zależało Heglowi, a za nim wszystkim 
fi lozofi cznym dialektykom. Przesunięcie ciężaru z tego, co jednostkowe, na 
to, co ogólne, czyli umieszczenie kategorii „prawda” powyżej stanowiącego 
granicę doświadczenia i intersubiektywności piętra X, musi prowadzić do 
sztywności poznawczej, schematyzmu i formalizmu. Dialektyka korzystająca 
z usług koherencji wcześniej czy później oddaje się jej w niewolę i traci swą 
ożywiającą świat energię, wbrew najlepszym intencjom swych twórców. He-
gel ostrzegał przed sprowadzaniem dialektyki do bezdusznych form logicz-
nych, ale nie kto inny jak właśnie on stworzył jeden z bardziej abstrakcyjnych 
i dogmatycznych systemów myśli. Zamiast dialektycznie wyjaśniać rozwój 

zacyjna Rosji Radzieckiej w latach 1917–1921 była niewątpliwie bardzo prymitywna i niedo-
skonała, rodziła sporo nadużyć. Przy wcielaniu jej w życie popełniono wiele błędów”. Ale rów-
nocześnie była to polityka „na ogół jedynie możliwa” i „spełniła swoje zadanie historyczne”; 
W.I. Lenin, Tezy referatu o taktyce RKP [w:] tenże, Dzieła wszystkie, t. 44, Warszawa 1989, s. 8.

320 G.W.F. Hegel, Ustrój Niemiec…, s. 9.
321 W.I. Lenin, Pięć lat Rewolucji Rosyjskiej a perspektywy Rewolucji Światowej, www.

marxists.org/polski/lenin/1922/11/13-5lat_r_r.htm [dostęp: 6.11.2015]. 
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materii, ostatecznie podporządkował świat teorii dialektycznej, której gwa-
rantem było „czyste pojęcie” – duch. Zarzut ten wysunął pod adresem Hegla 
nie kto inny jak Marks. Wagę dialektyki w myśli Marksa wyeksponował En-
gels, ale efekty jej wykorzystania również trudno zaliczyć do udanych. A przy-
najmniej tak będzie sugerował Lenin, narzekając na skłonności marksistów 
do nadmiernego formalizmu i sprowadzania dialektyki do sumy ogólnych 
przykładów322. Niestety, dzieło Lenina i jego następców niczego w tym punk-
cie nie zmieniło. Dialektyczna teoria i komunistyczna praktyka polityczna 
nie potrafi ły znaleźć drogi do opuszczenia intelektualnej wieży i odzyska-
nia świata faktów. Mogły jedynie zabronić wyglądania przez okna i zmusić 
wszystkich mieszkańców do podtrzymywania zbiorowej iluzji. W ten sposób 
przemoc, pierwotnie skierowana przeciw bytowi, z czasem przesuwała się na 
płaszczyznę świadomości. Dialektyczna polityka, która miała stać się metodą 
(samo)przekształcania bytu – jak u Hegla była „metodą” jego (samo)pozna-
wania – zmieniła się w dialektyczną „teorię” komunizmu: powtarzany, ogólny 
dogmat, którego pretensje do absolutnej prawdziwości uczyniły absolutnie 
bezsensownym.

O granicę śmieszności ocierają się nieustanne debaty i spory prowadzo-
ne przez komunistów323, wypełniające tomy protokołów z ofi cjalnych i mniej 
ofi cjalnych spotkań, ale i je rozumieć można jako nieuniknioną konsekwen-
cję troski o zachowanie spójności przynajmniej opowiadania o komunizmie 
i planowania jego rozwoju. W końcu ta opowieść miała być narzędziem opa-
nowującym umysły bez reszty. Można taką przemoc nad świadomością uznać 
za mniej brutalną, ale uznanie jej za mniej zgubną dla społeczeństwa wydaje 
się zdecydowanie nie na miejscu. W tym sensie komunizm, jako przykład 
ustroju totalitarnego, jest całością, a wyróżnianie w nim gorszych okresów 
(stalinizm) i okresów tzw. odwilży wydaje się mylące. Jak wyjątkowo trafnie 
dostrzegł Leszek Kołakowski, cechą wyróżniającą systemów totalitarnych nie 
jest surowość, ale fi kcyjność324. Sprawia ona, że cały system, zależny od pod-
trzymywanej narracji, staje się nad wyraz wrażliwy na zranienie, a przez to 
wyjątkowo drażliwy na swoim punkcie325.

Ilustracją, potwierdzającą zupełnie nieiluzoryczne znaczenie w komu-
nizmie wspomnianej przez Kołakowskiego „fi kcyjności”, niech będą dwa 
konkretne wydarzenia („jednostkowe”, czyli według dialektyka odsyłające 
w nieoczywisty sposób do tego, co ogólne). Pierwsze z tych wydarzeń ilustru-

322 Zob. Ch.J. Arthur, Th e New Dialectic and Marx’s Capital, Leiden 2004, s. 3–4.
323 A. Andrusiewicz, Cywilizacja rosyjska…, s. 274.
324 L. Kołakowski, Główne nurty marksizmu, t. II…, s. 601.
325 Co będą podkreślać działacze opozycji antykomunistycznej w krajach bloku wschod-

niego w latach 70. i 80.; por. V. Havel, Living in Truth, London 1989, s. 59; Czas ciekawy, czas 
niespokojny, z Leszkiem Kołakowskim rozmawia Zbigniew Mentzel, Kraków 2007. 
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je ważną rolę fi kcji dla sposobu rządzenia komunistycznych władz, drugie 
natomiast pokazuje siłę jej oddziaływania na zewnątrz.

We Wspomnieniach rewolucjonisty przywoływany już Victor Serge (sym-
patyk rewolucji, ale dosyć kiepski dialektyk, jeśli sądzić po jego twórczości 
oraz chłodnych stosunkach z Leninem i jeszcze chłodniejszych ze Stalinem), 
opisuje sytuację, której był świadkiem jesienią 1920 roku:

Zacząłem odczuwać, nadzwyczaj dotkliwie, zagrożenie z wewnątrz, niebez-
pieczeństwo obecne w nas, w samym usposobieniu i charakterze zwycięskiego 
bolszewizmu.

Dręczył mnie nieustannie kontrast między stwierdzaną teorią a rzeczywistoś-
cią, wzrost nietolerancji i serwilizm wielu ofi cjeli w ich pogoni za przywilejami. 
Pamiętam rozmowę z ludowym komisarzem żywności, Ciurupą326, człowiekiem 
ze wspaniałą białą brodą i poczciwymi oczyma. Przyprowadziłem kilku francu-
skich i hiszpańskich towarzyszy, by nam wyjaśnił radziecki system racjonowania 
żywności i zaopatrzenia. Pokazał nam więc pięknie wyrysowane diagramy, z któ-
rych koszmarny głód i ogromny czarny rynek zniknął bez śladu.

„Co z czarnym rynkiem?”, spytałem go.
„To w ogóle nie ma znaczenia”, odrzekł staruszek. Bez wątpienia był szczery, 

ale był też więźniem swego schematu, jeńcem systemu, pośród urzędów zajmowa-
nych przez osoby, które wyraźnie utwierdzały go w kłamstwach. Byłem zdumio-
ny. To tak mógł Zinowiew wierzyć w bliskość proletariackiej rewolucji w Europie 
Zachodniej. Czyż nie tak mógł Lenin wierzyć w perspektywę powstania wśród 
ludów Wschodu?327

Fakty, które nie dały się zreinterpretować, należało odrzucać. Tak długo, 
jak to było możliwe, utrzymywano je więc w niebycie. Przede wszystkim teo-
retycznym, ale także praktycznym, dążąc do ukrycia ciemnych stron komu-
nistycznego państwa i problemów „korespondencyjnych”, ale niemożliwych 
do zaistnienia na gruncie teorii. Zdarzało się wcale nierzadko, że osoby przy-
zwyczajone do standardowego myślenia („patrzę, widzę i mówię, jak jest”) 
nie dostrzegały głębokiego związku między pozytywną a negatywną stroną 
rządów komunistycznych. Świetnym tego przykładem jest casus cytowanego 
tu kilkukrotnie brytyjskiego historyka Edwarda Halletta Carra. Wyznający 
„historyczny realizm” Carr daleki był od akceptacji metod stosowanych w so-
wieckiej Rosji, a Stalina uważał za największego despotę od czasów Piotra 
Wielkiego328. Równocześnie znajdował się pod coraz większym urokiem ra-
dzieckich osiągnięć: industrializacji, elektryfi kacji, mechanizacji rolnictwa, 
a przede wszystkim otwartej promocji ideologii („religii kilowatów i ma-
szyn”), którą uznawał za czynnik spajający społeczeństwo i stanowiący an-
tidotum na dokuczającą Zachodowi bylejakość liberalnego indywidualizmu. 

326 Aleksandr Dymitrijewicz Ciurupa, ludowy komisarz żywności w latach 1918–1921.
327 V. Serge, Memoirs of a Revolutionary…, s. 131–132.
328 D.F. Duke, Edward Hallett Carr: Historical Realism and the Liberal Traition, „Past Im-

perfect” 1993, vol. 2, s. 132.
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Naiwności, czy może raczej bagatelizowania dialektyki, dowodzi przygoda 
Carra w czasie jego podróży do Rosji i Niemiec w 1937 roku. Przebywając 
w Leningradzie – nazwę Piotrogrodu zmieniono w styczniu 1924 roku – Carr 
przypadkowo spotkał na ulicy swego dawnego znajomego, księcia Dymitra 
Mirskiego. Nie mógł zrozumieć, dlaczego były przyjaciel tak zawzięcie wypie-
ra się znajomości, i wreszcie namówił go na spotkanie. Wspominał później 
dziwne zachowanie Mirskiego jako anegdotę, nieświadomy, że prawdopo-
dobnie niechcący przyczynił się do śmierci księcia329. Kontakt z obcokrajow-
cem uzasadniał w razie potrzeby oskarżenie o szpiegostwo, a choć Mirski po 
swym powrocie do Rosji robił wiele, by przekonać władze o swej lojalności330, 
został aresztowany i zmarł dwa lata później w gułagu.

Sam Lenin stał się ofi arą zainicjowanej przez siebie dialektyki. Niekwe-
stionowany idol, którego słowo było dla wszystkich święte, spędził ostatnie 
miesiące powalony chorobą, pod czujnym okiem wyznaczonego mu na opie-
kuna Stalina. Dla zdrowia ograniczono jego kontakt z polityką (sam niejed-
nokrotnie zalecał taką terapię innym bolszewikom), przez co musiał oszuki-
wać nadzorców, by kontynuować przynajmniej intelektualne bitwy331. Nawet 
śmierć nie zakończyła manipulacji przy jego osobie. Ofi cjalna sowiecka hi-
storiografi a pozbawiła go rodzinnych korzeni, nie dość „ludowych” dla ojca 
rewolucji332, i wygładziła wszelkie przeżywane w trakcie działalności rozterki, 
zastępując indywidualną odwagę i skłonność podejmowania ryzyka spokojną 
pewnością sukcesu, osadzoną w teorii marksizmu. Władimir Uljanow znik-
nął, zastąpiony przez ociosanego z indywidualności Lenina333, otaczanego 
bałwochwalczym kultem, jak na tak wielką ideologiczną abstrakcję przystało.

Richard Pipes, oceniając rewolucję rosyjską i jej zgodność z marksistow-
ską ideologią, pisze:

Jeśli marksizm ma jakąkolwiek sensowną treść, to są nią dwie tezy: kiedy spo-
łeczeństwo kapitalistyczne osiąga dojrzałość, jest skazane na upadek z powodu 
wewnętrznych sprzeczności i upadek ten („rewolucja”) jest wynikiem działalno-
ści robotników przemysłowych („proletariatu”). Reżim powołujący się na teo-
rię marksistowską będzie wyznawał przynajmniej te dwie tezy. A z czym mamy 
do czynienia w Rosji Sowieckiej? Z „rewolucją socjalistyczną” przeprowadzoną 
w kraju gospodarczo niedorozwiniętym, w którym kapitalizm wciąż był w zaląż-
ku, i z przejęciem władzy przez partię głoszącą, że klasa robotnicza jako taka jest 
pozbawiona ducha rewolucyjnego. Później, w każdej fazie swojej historii, reżim 
komunistyczny w Rosji walczył z konkurentami do władzy za pomocą wszelkich 

329 J. Haslam, Th e Vices Of Integrity: E.H. Carr, 1892–1982, London–New York 1999, s. 76. 
330 G.S. Smith, D. S. Mirsky: A Russian-English Life, 1890–1939, Oxford 2000.
331 R. Service, Lenin…, s. 455–467.
332 R.H. Th een, Lenin: Genesis and Development…, s. 23 i nn.
333 Do końca życia Lenin posługiwał się raczej swoim nazwiskiem Uljanow, dodając Lenin 

w nawiasie; R.H. Th een, Lenin: Genesis and Development…, s. 22.
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środków, bez oglądania się na doktrynę marksistowską, nawet jeśli maskował 
swoje praktyki marksistowskimi sloganami334.

Powyższy cytat, choć krytyczny w wymowie, wydaje się w jednym punk-
cie przeceniać komunistów. Sugeruje bowiem, że zachowali oni racjonal-
ny dystans wobec dialektycznej teorii marksizmu, wykorzystując tę teorię 
w służbie własnych celów – władzy. Jeśli tak, to wypada uznać, że Lenin, Sta-
lin i ich następcy posiadali wybitne kompetencje do rządzenia, tyle że używa-
li ich w niecnych celach. Potrafi li przecież realizować swą wolę i wizję wbrew 
oporowi mniej racjonalnej od nich materii. Czyż to nie dowód politycznego 
geniuszu, godnego podziwu, nawet jeśli wcielonego w zbrodniarzy? 

Na takie milczące założenia wpisane często w naszą refl eksję nad różny-
mi postaciami totalitaryzmu zwróciła uwagę Hannah Arendt. I wykazała ich 
zgubną naiwność, dowodząc w wywołującej w swoim czasie spore kontro-
wersje książce, że zło jest w gruncie rzeczy banalne. Bierze się nie z wybit-
nych intelektualnych zdolności (niechby były one wykorzystywane w służbie 
demonów), ale właśnie z intelektualnego lenistwa, zwykłej bezmyślności. Jest 
to teza zasługująca na mocne podkreślenie, zmienia bowiem istotnie rozu-
mienie totalitaryzmu i odczarowuje jego istotę. Reżimy totalitarne wydają 
się tak hermetyczne z uwagi na konstelację wyjątkowych i rzadkich czyn-
ników potrzebnych do ich rozwoju, że łatwo traktować je jako ciekawostkę 
historyczną, ważną dla „tam i wtedy”, a nie „tu i teraz”. Arendt przestrzega 
przed takim wnioskiem. Nasiona totalitaryzmu są bardziej niepozorne, niż 
chcielibyśmy przyznać, i tym samym o wiele bardziej niebezpieczne. A kie-
dy zakiełkują w sferze politycznej, nie potrzebują dłużej wykwalifi kowanych 
ogrodników do swej pielęgnacji, ponieważ nie są szczególnie wymagające 
w uprawie. Dialektyczna prawda „uniepotrzebnia” myślenie i nie pozwa-
la jednostkom samodzielnie przekraczać progu sensu. Ma ona swoje zalety 
– uspokaja, zapewnia poczucie bezpieczeństwa dzięki automatyzacji działa-
nia, ale z pewnością nie służy działaniom wolnym i odpowiedzialnym. Nie 
każda prawda wyzwala – by miała tę moc, musi przynajmniej dopuszczać 
możliwość, a jeszcze lepiej zachęcać każdego do swego usensownienia.

334 R. Pipes, Rosja bolszewików…, s. 537.
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Często nie mogę słuchać muzyki. Działa mi na nerwy. Sprawia, że czło-
wiekowi chce się pleść mnóstwo słodkich nonsensów i głaskać po głowie 
ludzi, którzy żyją w plugawych norach, a mimo to potrafi ą tworzyć takie 
piękno. Ale dziś nie da się nikogo głaskać po głowie –  odetną ci ręce. 
Trzeba ich bić po tych głowach, walić po łbach bezlitośnie, nawet jeśli 
w myśl wyznawanych przez nas ideałów przeciwni jesteśmy stosowaniu 
przemocy wobec człowieka…Hm, hm, piekielnie ciężka to konieczność1.

Najczęstszą reakcją na ten i podobne cytaty, które przytaczam w ramach zajęć 
o marksizmie i komunizmie, jest śmiech. I nie będzie przesadą stwierdze-
nie, że właśnie ten śmiech stał się pierwszym impulsem, który skłonił mnie 
do namysłu nad zagadnieniami przedstawionymi w niniejszej książce. Jest 
to śmiech, który oprócz lekceważenia i potępienia wyraża odmowę uznania 
zawartej w cytowanych słowach argumentacji za przekonującą – czyli poważ-
ną. Jak można w jednym zdaniu przyznawać się do wrażliwości na piękno 
muzyki, do chęci „plecenia słodkich nonsensów” i „głaskania po głowie” 
jej twórców, a w drugim stanowczo odrzucać odczuwane ludzkie impulsy 
i z niefrasobliwą rezygnacją poddawać się „konieczności” „walenia po łbach” 
– dodając równie niefrasobliwie, że w zasadzie takie „bezlitosne” traktowa-
nie innych przeczy wszelkim wyznawanym przez bijącego ideałom? Podobne 
zachowanie wydaje się całkowicie nieracjonalne, a stojące za nim rozumowa-
nie paranoiczne. Znaczące może być jedynie dla psychiatry lub potencjalnie 
zagrożonego taką wypowiedzią kompozytora czy muzyka. „Normalny” czło-
wiek musi się uśmiechnąć z dezaprobatą, a „poważnemu” historykowi myśli 
politycznej wręcz nie wypada się do takich sformułowań odnosić. 

Czy to jednak nie zastanawiające, że Lenin za życia i po śmierci często 
spotykał się z pobłażliwymi i symbolicznie dyskredytującymi jego poglądy 
reakcjami? I to w sprawach znacznie poważniejszych, których nie da się już 
zbagatelizować. Plechanow uważał go za miernego karierowicza nierozumie-
jącego istoty marksizmu, mienszewicy wskazywali ekscentryczność i megalo-
manię programu „bolszewizmu”, historycy fi lozofi i, jak Copleston, nie mieli 

1 Słowa Lenina od Maksyma Gorkiego, za: R. Service, Lenin. Biografi a, tłum. M. Urbański, 
Warszawa 2003, s. 276.
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najlepszego zdania o kompetencjach Lenina do toczenia intelektualnych spo-
rów. „Myśl polityczna Lenina”? – niesamodzielna, często wulgarna i z pew-
nością mało oryginalna. Jego sposób interpretacji marksizmu, nieustanne 
zmiany „taktyk”, czyli odwoływanie wcześniejszych twierdzeń i buńczuczne 
zapewnienia o gotowości do przejęcia władzy w wielkiej Rosji? – do jesieni 
1917 roku niedorzeczne.

W jaskrawej sprzeczności z takimi diagnozami stoją jednak historyczne 
rezultaty działalności „wodza rewolucji”: konsekwentne budowanie swej po-
zycji jako marksistowskiego ortodoksa, lidera partii, wreszcie położenie fun-
damentu pod pierwsze komunistyczne państwo. W obliczu takich osiągnięć 
śmiech jest już zdecydowanie nie na miejscu. Pozostaje potępienie, zwłaszcza 
jeśli wziąć pod uwagę totalitarne aspekty komunizmu, ale i ono nie znosi 
głównego problemu: niezrozumienia. Tak jak trudno zrozumieć działanie 
osoby wzruszonej melodią i zabijającej grajka, tak trudno zrozumieć system 
polityczny oparty na idei wolności i niszczący planowo swych obywateli. 
W jednym i drugim przypadku coś jest „nie tak”: słowa i czyny wydają się 
niespójne i nielogiczne. Jeśli jednak przyjąć argumentację przedstawioną 
w kolejnych rozdziałach tej pracy, wrażenie takie zdaje się mylące. Jest do-
kładnie odwrotnie – obiektywna niezrozumiałość, a tym samym ograniczona 
przewidywalność czyjegoś działania może być wynikiem nadmiernej spój-
ności jego przekonań. Spójności, o którą troska ma pierwotnie zapobiegać 
ewentualnym błędom poznania, by tym skuteczniej działać w świecie, ale 
która potrafi  okazać się wyjątkowo destrukcyjna. Już Hegel widział tę dwu-
znaczność powiązania wolności i konieczności, przyznając:

Wielkie postacie historyczne nie mają zazwyczaj tej praktycznej trzeźwości, 
aby pamiętać o takich czy innych drobiazgach, aby liczyć się z wieloma rzeczami, 
gdyż oddane są niepodzielnie i bez zastrzeżeń jednemu tylko celowi. Dlatego to 
zdarza się nieraz, że odnoszą się lekkomyślnie do innych spraw wielkich, a nawet 
świętych, i postępowanie to można oczywiście z moralnego punktu widzenia ga-
nić. Ale wielki człowiek musi zdeptać na swej drodze niejeden niewinny kwiat 
i niejedną rzecz zburzyć2.

Wyżej opisany paradoks zwracał uwagę fi lozofów już od czasów starożyt-
nych, kiedy to „umiłowanie mądrości” sprzyjało nie tylko poszerzaniu wie-
dzy o rzeczywistości, ale także skłaniało do namysłu nad samym procesem 
myślenia i ewentualnym sposobem doskonalenia ludzkich kompetencji po-
znawczych. Szczególnie wiele uwagi poświęcano w tym kontekście dialekty-
ce i nie ma wiele przesady w twierdzeniu, że spór o nią jest w dużej mierze 

2 G.W.F., Wykłady z fi lozofi i dziejów, t. I, tłum. J. Grabowski, A. Landman, Warszawa 1958, 
s. 49.
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sporem o granice ludzkiej wolności3, rozumianej jako szansa świadomego 
i twórczego działania w świecie na podstawie posiadanej o nim wiedzy.

Dialektyka jako metoda dociekań fi lozofi cznych (w tym politycznych) od 
początku miała swoich zagorzałych zwolenników i przeciwników. Jedni i dru-
dzy dostrzegali wyjątkowe walory czyniące z dialektyki sztukę, której owoce 
zależą tyleż od sprawności w posługiwaniu się dialektycznymi narzędziami 
myślenia, co od kreatywności i odwagi myślącego podmiotu. Ale z drugiej 
strony właśnie ta zaleta stała się podstawą rozbieżności w ocenach samej dia-
lektyki. Według krytyków nazbyt łatwo uwalnia się ona od świata, a przez 
to traci właściwą nauce intersubiektywność i przywiązanie do demonstracji 
dowodów swych ustaleń. W tym zakresie zdecydowaną wyższość przyznać 
należy myśleniu naukowemu, opartemu na strategii korespondencji. To ono 
pozwala nam współpracować bez konieczności narzucania innym własnych 
poglądów – z faktami się przecież nie dyskutuje. Dlatego, powiedzą Arysto-
teles i Kant, nie należy przywiązywać nadmiernej wagi do wiedzy dialektycz-
nej jako takiej. Jej treść jest dla pierwszego z fi lozofów tylko opinią, a dla 
drugiego przedmiotem wiary, nie ma więc nic wspólnego z prawdą. Warto 
natomiast ich zdaniem doskonalić umiejętności w zakresie posługiwania się 
metodą dialektyczną. Jest to bowiem nic innego jak rozwijanie świadomej 
– a przez brak zewnętrznego uwarunkowania tego rodzaju aktywności ro-
zumu także wolnej i twórczej – postawy wobec rzeczywistości. Dzięki my-
śleniu dialektycznemu potrafi my uniezależnić się od presji narzucających się 
doświadczeniu faktów i podjąć działania umocowane w ogólnych przeko-
naniach czy wartościach nawet wówczas, gdy świat znaczenia tych wartości 
nie potwierdza. Zaufanie do własnych poglądów, budowane na gruncie ich 
spójności (koherencji), pozwala jednostce dokonywać nieustannej reinter-
pretacji faktów, a przez to zachować wiarę w sensowność własnych działań 
i ich uzasadnień, nawet jeśli bezpośrednie ich następstwa wypada ocenić jako 
negatywne.

Dla wielu dialektyków podobna skromność przy stosowaniu metody dia-
lektycznej jest nieuzasadniona. Przede wszystkim nie ma wystarczających 
podstaw, by uważać strategię korespondencji za lepszą. Historia pokazu-
je, że badając fakty, mylimy się ciągle i im więcej wiemy, tym większa jest 
nasza świadomość nieuchronności popełniania kolejnych błędów. „Wieża 
Oakeshotta” wznoszona w obszarze empirii wspólnymi siłami pokoleń, nie-
ustannie remontowana, uzupełniana, wzmacniana, wcale nie jest tak solid-
na, jak przedstawiają to piewcy naukowego postępu. Tym bardziej nie da się

3 Wiele wskazuje na to, że niejeden dialektyk uważa za wystarczające potwierdzenie włas-
nej wolności fakt, że jego działania są dla innych („niewtajemniczonych”) nieprzewidywalne. 
„Nieprzewidywalne”, ale nie „przypadkowe” – właśnie spójność myślenia i oparcie na prawdzie 
pozwala wyjaśnić każdy czyn jako konieczny. Jego dokonanie dowodzić ma podmiotowej kon-
troli nad działaniem.
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oprzeć na empirycznej „prawdzie” życia społecznego, tworzonego przez isto-
ty myślące, a więc potencjalnie przynajmniej powołane do wykraczania poza 
doświadczenie. Albo więc prawdy nie ma i należy zaakceptować krańcową 
różnorodność poglądów i opinii również w kwestii przedmiotów doświadcze-
nia (będącego pozorem rzeczy), co w życiu społecznym rodzić musi konfl ik-
ty; albo też prawdę da się osiągnąć inaczej. Inaczej, czyli dzięki systematycz-
ności myślenia, podporządkowanego czytelnym dla wszystkich myślących 
podmiotów regułom. Metoda dialektyczna od czasów Platona wydawała się 
tutaj naturalnym wyborem, ponieważ zapewniała taką intersubiektywność 
reguł – przy odrobinie wysiłku można było nauczyć się korzystania z niej 
i tym samym włączyć czynnie w dialektyczne debaty. Pozostało dialektykom 
jedynie podjąć wysiłek budowy „wieży Oakeshotta” tak wysokiej, by pozwo-
liła rozumowi dotrzeć do zakładanej prawdy i przedstawić ją w postaci skoń-
czonej teorii, a następnie przetłumaczyć ją na język świata poniżej piętra X 
z nadzieją, że pozwoli to wreszcie uporządkować oraz nadać niezafałszowany 
charakter relacjom społecznym i politycznym.

W książce przedstawiłam trzy takie próby. Każda jest inna, ale z uwagi 
na łączące ich twórców przekonanie, że prawda mieszka na szczycie „wieży 
Oakeshotta” i tylko dialektyka pozwala bezpośrednio jej doświadczyć, uzu-
pełniają się one wzajemnie. Autorzy mają bowiem świadomość wspólnej 
metody i tym bardziej wyjaśnić muszą niewspółmierność osiągniętych za jej 
pomocą rezultatów poznania. Skoro jedna jest prawda i jedna jest metoda 
zdolna ją uchwycić, jak to możliwe, że treść tej prawdy w przypadku He-
gla, Marksa i Lenina tak znacząco odbiega od siebie? Nie zamierzam tutaj 
streszczać zmagań Marksa z przezwyciężaniem „błędów” Hegla ani zmagań 
Lenina z przezwyciężaniem „błędów” Marksa. Ograniczę się do podsumowa-
nia, a jest ono na pierwszy rzut oka dosyć pesymistyczne. Jengę zbudowaną 
przez Hegla i zawierającą rzekomą „prawdę heglizmu” doprowadził do rui-
ny Marks; analogicznie postąpił z koncepcją Marksa i oryginalnym marksi-
zmem Lenin. Klęskę Leninowskiej prawdy wojującego komunizmu przypie-
czętowała historia, często w dosyć tragicznych okolicznościach. Co gorsza, 
jak starałam się pokazać, wyeksponowany przez Hegla negatywny aspekt 
myślenia dialektycznego i wywiedzione zeń dialektyczne „prawa” – najpierw 
prawa myślenia (Hegel), później historii (Marks), a wreszcie rządzenia (Le-
nin) – oddały świat doświadczenia we władanie dialektycznej myśli swych 
twórców. Wbrew intencjom, zamiast pobudzającej do rozwoju indywidual-
nego i społecznego prawdy, dialektycy pokroju Hegla, Marksa i Lenina mają 
ostatecznie do zaoferowania ludzkości wyłącznie niepodważalny dogmat. 
Można go przyjąć, ale wówczas wypada zrezygnować z własnego myślenia, 
a więc i z twórczego potencjału metody dialektycznej; albo też odrzucić, sta-
jąc się godnym potępienia rewizjonistą i odstępcą. Wobec tej cechy dialek-
tycznych teorii, które w punkcie wyjścia powołują się na wolność myślenia 
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po to, by na końcu wolność tę niszczyć, nieistotna staje się właściwie sama 
treść danego dogmatu. Absolutnie pewny duch, tak jak absolutnie pewny ko-
munizm domagają się absolutnego posłuszeństwa, a prawdę o naturze tego 
posłuszeństwa i właściwym w danej chwili sposobie objawiania prawdy (de-
monstracji) ma jedynie obdarzony wiedzą absolutną dialektyk. Nieważne, 
że w gruncie rzeczy wiedza ta jest pustą i beztreściową wiedzą o „istocie” 
– dzięki interpretacji pojawiających się w świecie faktów stopniowo nabiera 
ona kształtów i staje się prawdą „zmaterializowaną”; często przez produk-
cję własnej i całkowicie nowej rzeczywistości. Pod tym względem komunizm 
uznać należy za wyjątkowo twórczy. Twórczy jednak nadal w aspekcie nega-
tywnym – nie z uwagi na proponowany i zgodny z ideą komunizmu, czyli 
sensowny na jej gruncie program zmian, ale dialektyczne zanegowanie kapi-
talizmu i korzystanie z jego osiągnięć dzięki nieocenionej pomocy prawa ne-
gacji negacji. Przykładem takiego nowatorskiego stosunku do budowy socja-
lizmu była zarówno opisywana Leninowska „nowa polityka ekonomiczna”, 
jak i na przykład powoływane kilka dekad później do życia „przedsiębiorstwa 
eksportu wewnętrznego” (popularne pewexy). W oderwaniu od własnej hi-
storii są to wyjątkowo interesujące konstrukty teoretyczne, stanowiące prze-
konującą ilustrację nadużyć, do których prowadzi nadmierne poleganie na 
dialektyce. Takim nadużyciem głównym jest próba przeniesienia poza (po-
nad) granice doświadczenia kategorii prawdy, przed której konsekwencjami 
ostrzegał dialektyków szczególnie Kant. W obszarze rozważań metafi zycz-
nych, gdzie metoda dialektyczna może w pełni ukazać swą twórczą moc, nie 
należy oczekiwać spotkania z prawdą. Myślenie przypomina tam grę w jengę, 
a „wieża Oakeshotta” budowana takim sposobem (korzystającym z pryma-
tu koherencji) nigdy nie będzie budowlą ukończoną. W przeciwieństwie do 
wiedzy-wieży budowanej „standardową” metodą naukową przez dodawanie 
kolejnych elementów (co jest możliwe poniżej piętra X), potencjał myślenia 
dialektycznego nigdy nie ulega wyczerpaniu i pozwala zawsze na dobudowa-
nie kolejnego wniosku i kolejnego, sięgającego coraz wyżej piętra. Ale właś-
nie dlatego dialektyczne dążenie do prawdy wcześniej czy później zmusza 
do sztucznego powstrzymania myślenia – dogmatyzmu – lub nieuchronnie 
kończy się załamaniem całej koncepcji. Winę za to ponosi nie dialektyka, ale 
źle wykorzystujący jej potęgę dialektyk. Podobnie katastrofa wieży jengi nie 
oznacza bezsensowności gry, lecz wskazuje jedynie, że gracz wykonał nie-
właściwy ruch.

Jak zaznaczałam już we Wprowadzeniu, właściwym bohaterem całej książ-
ki jest dialektyka. I to w dwóch aspektach. Po pierwsze, przedmiotem refl eksji 
są trzy koncepcje określane mianem dialektycznych. Koncepcje nieprzypad-
kowe, lecz wybrane celowo, by zilustrować opisywane wyżej nadużycie pro-
wadzące do dogmatyzmu i ostatecznie pozwalające zakwestionować wartość 
dialektycznych teorii posługujących się pojęciem prawdy. W tym aspekcie 
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przeważa krytyczna analiza koncepcji Hegla, Marksa i Lenina. Po drugie jed-
nak, sama nie należę do krytyków metody dialektycznej. Przeciwnie, uważam 
ją za jedno z najbardziej inspirujących i rozwijających narzędzi poznawczych, 
przygotowane za pomocą najbardziej ludzkiej – bo czyniącej z nas gatunek 
homo sapiens – strategii koherencyjnej. Dlatego równolegle dialektyka jest tu-
taj bohaterem pozytywnym, i ten aspekt chcę na koniec wyeksponować. Mó-
wiąc krótko, na poziomie ogólnym cała narracja korzysta z metody dialek-
tycznej, by ukazać dialektykę w działaniu i tym bardziej pogłębić zrozumienie 
jej zalet i wad. Najważniejszym celem tej książki jest bowiem wykazanie, że to, 
jak myślimy, wpływa na to, co możemy pomyśleć i jakie poglądy trafi ają nam 
do przekonania. Myślenie tworzy i ogranicza; potwierdza wolność jednostki, 
choćby przez odmowę uznania tej lub innej tezy za wiarygodną, ale decyduje 
także o kryteriach wykluczenia określonych poglądów i zachowań jako „nie 
do pomyślenia”. Dlatego warto zdawać sobie sprawę ze specyfi ki odmiennych 
narzędzi myślenia, a wśród nich dialektyka wydaje się metodą wzbudzającą 
największe kontrowersje. Chcąc ukazać swoistość myślenia dialektycznego, 
odwołałam się do trzech koncepcji nawiązujących do niej wprost, ale to nie 
wszystko. Posługując się metodą dialektyczną – poszukując sprzeczności we-
wnętrznych oraz sprzeczności między Heglem, Marksem i Leninem, a na-
stępnie dowodząc, że pomimo tych różnic ich teorie traktować można jako 
przejaw tego samego, ogólnego dialektycznego wzorca – świadomie zdecydo-
wałam się poddać swój wywód presji koherencji, prowokując do tego samego 
kroku Czytelnika. Na ogół myślimy, nie myśląc o własnym myśleniu i nie 
zdając sobie sprawy z jego ograniczeń. W takim stopniu, w jakim to możliwe, 
chciałam przełamać ten zwyczaj. W innym wypadku szumna zapowiedź idą-
ca tropem przywołanych na początku słów Lichtenberga, że należy pokazy-
wać, „jak” myśleć, a nie „co” myśleć, nie znajdowałaby żadnego pokrycia w jej 
treści. Jak sprawdzić, czy się to choć w niewielkim stopniu udało? Niestety 
(dla autora), można to zrobić, wyłącznie punktując słabości wywodu – do-
kładnie te, które wskazywałam jako słabości dialektyki.

Jeśli udało mi się przynajmniej częściowo „zmusić” czytelnika do podąża-
nia dialektyczną ścieżką myślenia, to w miarę lektury powinien on dostrzec 
nabierającą coraz wyraźniejszych kształtów tezę. Da się ją sprowadzić do 
stwierdzenia, że mimo wielkiego rozmachu i oryginalności myślenia każdy 
z trzech wielkich dialektyków poniósł w swych staraniach o prawdę inte-
lektualną klęskę, a co gorsza, żaden nie potrafi ł przyjąć tego faktu do wia-
domości, używając dialektyki do obrony swego stanowiska za wszelką cenę. 
Przy Heglu teza ta zarysowuje się jeszcze dosyć słabo, ponieważ rozdział mu 
poświęcony zawiera wprawdzie opis dialektyki, ale jest to opis „pozytywny”, 
czyli po prostu ukazujący cechy dialektycznego myślenia autora Fenomeno-
logii ducha i jego rezultaty. Dopiero rozważania dotyczące Marksa wprowa-
dzają niezbędny do uruchomienia energii dialektyki (tu: metody, nie przed-
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miotu badań) element krytyki i negacji. Stosunek Marksa do dialektyki jest 
na tyle zróżnicowany i niejednoznaczny, a jego koncepcja tak rozległa, że 
próba jej systematycznego przedstawienia wymaga uproszczeń i cięć, które 
– jako uproszczenia właśnie – motywują do ich przezwyciężenia i dopełnie-
nia w postaci domykającej całość konkluzji. Jednakże takiej jednoznacznej 
konkluzji nie da się sformułować. Marks krytykuje Hegla i wykorzystuje go; 
ceni dialektykę i nie ceni dialektyki; chce być naukowcem, ale zdaje sobie 
sprawę, iż wiedza naukowa nie gwarantuje odniesienia politycznego sukcesu. 
Pozostawia odbiorcę z jak najbardziej dialektycznym „tak i nie”, które skła-
nia do namysłu nad możliwościami praktycznego wykorzystania myślenia 
dialektycznego, by rozstrzygnąć pytanie zasadnicze, dotyczące ogólnej oceny 
jego użyteczności. Jak przekonywał Kant, ale też sami dialektycy, wcześniej 
czy później dynamiczne i twórcze myślenie, jakie oferuje dialektyka, rodzi 
potrzebę powrotu do świata. Tyleż w celu uniknięcia samotności i nudy, ile 
potwierdzenia już zdobytej prawdy. Relacja z tego powrotu została zawar-
ta w rozdziale poświęconym Leninowi. Na wnioski z niego płynące rzutują 
ustalenia wcześniejszych rozdziałów, kierując uwagę przede wszystkim na te 
fragmenty, które bezpośrednio dotyczą stosowanej przez Lenina dialektyki 
i powiązań jego koncepcji z myśleniem Marksa i Hegla. W ten sposób strate-
gia koherencji wzmacnia ostatecznie nakreśloną już na początku tezę.

Trzeba tutaj dodać wyraźnie: wzmacnia za bardzo. „Za bardzo” z uwagi 
na to właśnie, iż cały wywód budowany jest dialektycznie, a to znaczy, że 
działają nań dialektyczne prawa jengi. W trakcie rozważań rośnie wprawdzie 
zrozumiałość głównego wątku, dzięki powtarzalności składających się nań 
elementów, „przekładanych” wyżej, czyli tropionych w kolejnych koncep-
cjach i uogólnianych; ale nabierająca tak wyrazistości teza może wzbudzać 
coraz większe wątpliwości. Im bardziej staje się spójna, tym wątpliwości te 
powinny być większe. A to dlatego, że dając się prowadzić dialektycznemu 
myśleniu, tak badacz, jak czytelnik oczyszczają stopniowo swe rozumowa-
nie z konkretnych treści składających się na „empiryczną” zawartość dzieła 
Hegla, Marksa i Lenina, a zwracają w pierwszej kolejności uwagę na same 
reguły konstrukcyjne, formalne związki między poszczególnymi ich elemen-
tami. Same te elementy (konkretne poglądy, idee, oceny polityczne) wydają 
się jedynie mniej lub bardziej przypadkowym materiałem budowlanym, ale 
z łatwością można sobie wyobrazić w tej roli zupełnie inne „treściowe” skład-
niki. Odpowiednio zreinterpretowane dla podtrzymania tezy, tracą one swą 
indywidualność i niepowtarzalność, stając się jedynie przejawem ogólnych 
prawidłowości.

Dojście do tego momentu rozumowania zapowiada katastrofę. Byłaby to 
dokładnie tej samej natury katastrofa, jaką zakończyło się niepowstrzymane 
w porę myślenie Hegla, Marksa i działalność polityczna Lenina. Jej przyczy-
ną jest uznanie efektów dialektycznych starań za „prawdę”: niepodważalną, 
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całościową, jedyną możliwą interpretację rzeczywistości, z którą to interpre-
tacją nie da się dyskutować. W tym wypadku chodziłoby o skończoną i zam-
kniętą interpretację myśli politycznej trzech gigantów dialektyki.

Jeśli jednak lektura tej książki wzbudziła wątpliwości, które nie dotyczą 
merytorycznego przygotowania autora do podjętych badań, jakości biblio-
grafi i, rzetelności analizy, ale wynikają z trudności akceptacji zasadniczej 
tezy, nazbyt jednoznacznej w zderzeniu z bogactwem i wyjątkowością każdej 
z ilustrujących ją koncepcji, to tej klęski można uniknąć. Bo właśnie narasta-
jące wątpliwości produkują w trakcie dialektycznego myślenia ważną antyte-
zę, bez uwzględnienia której całe rozważania pozostają niepełne. To zresztą 
największe odkrycie Hegla – dostrzeżenie, iż ludzki rozum uruchamiany jest 
siłą negacji, która zmusza do rozważenia nie tylko tezy, ale i jej zaprzeczenia. 

Antyteza, o której mowa, jest oczywista. Nawet jeśli uda się przekonująco 
dowieść, że trzy przywołane koncepcje są w istocie realizacją tego samego, 
dialektycznego projektu budowlanego, to i tak nie wolno pomijać występu-
jących między nimi różnic. Przeciwnie, skoro metoda budowy pozostaje ta 
sama, tym bardziej liczy się różnica końcowego rezultatu. Wszyscy architekci 
respektują te same zasady sztuki architektonicznej, ale o ich pozycji zawodo-
wej świadczy indywidualny styl i kreatywność, które czynią ich dzieła niepo-
wtarzalnymi. Analogicznie, nawet jeśli myśl polityczna Hegla, Marksa i Le-
nina rozwijała się wedle tych samych reguł myślenia, to i tak pod względem 
treści są to trzy radykalnie odmienne propozycje, powstałe z odmiennych 
inspiracji i prowadzące do innych konkluzji. Jak różnica między domem 
jednorodzinnym i wysokim apartamentowcem decyduje o wielu różnicach 
w życiu mieszkańców jednego i drugiego budynku, tak nie jest bez znaczenia, 
czy uznamy za bardziej przekonujący idealizm Hegla, czy też materializm 
Marksa; ani też czy zdecydujemy się zaufać diagnozie przewidującej nadej-
ście komunizmu w Niemczech, czy raczej w Rosji. Są to kwestie kluczowe dla 
analizy wartości danej koncepcji. Sugestia, iż wykorzystanie myślenia dialek-
tycznego przez jakiegoś fi lozofa automatycznie pozwala odejść od wnikliwej 
analizy jego poglądów, poszukiwania ich intelektualnych źródeł, tropienia 
zapożyczeń itd. – ponieważ konstrukcyjna wada takiej koncepcji i tak do-
prowadzi ją wcześniej czy później do ruiny – musi budzić opór. Słuszny opór. 

Zaostrzane przez rozum przeciwieństwa między tezą i antytezą mogą oka-
zać się impulsem wiodącym ostatecznie do porzucenia dialektyki. Na ogół od 
pytań wolimy odpowiedzi, więc w sytuacji dostrzeganej sprzeczności ocze-
kujemy wyboru albo–albo, zgodnie z arystotelesowską zasadą wyłączonego 
środka. W takim wypadku cała książka może się wydać niewiarygodna, jako 
nazbyt syntetyczna i za mało korzystająca z dobrodziejstw analizy porów-
nawczej. Jednak jeśli razem z tezą uwzględnić antytezę i zgodnie z dialek-
tycznym schematem przejść od potęgowania sprzeczności w stronę zrozu-
mienia relacji między nimi („i tak, i nie”), zamykająca konkluzja zmieni się 
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radykalnie. Razem z całą wymową tej książki. Jak zauważył Hegel, prawda 
jest całością, a podkreślenie takiego całościowego charakteru prezentowa-
nych tutaj rozważań każe przypomnieć, że ich punktem wyjścia był konkret-
ny schemat interpretacyjny oraz historia dialektyki, czy raczej historia sto-
sunku do dialektyki. W takim kontekście analiza trzech przywołanych tutaj 
dialektycznych stanowisk służy jako ilustracja opinii przedstawionych we 
Wprowadzeniu oraz w rozdziale pierwszym. Nieprzypadkowo używam tutaj 
słowa „opinia”. Z racji dialektycznej metody wykorzystanej do jej uzasadnie-
nia tak właśnie – idąc w ślady Arystotelesa – postrzegam poznawczy status 
całej własnej propozycji. Uważam zresztą, że przywrócenie heurystycznego 
znaczenia terminom takim jak „opinia” czy „sens” jest dla dzisiejszej huma-
nistyki wyjątkowo ważne. Równie ważne jak odzyskanie wiary w myślenie, 
które nie ogranicza się do ostrożnego zestawiania i uogólniania faktów, a więc 
nie boi się twórczego wykorzystywania strategii koherencji. Nie boi się przy 
tym wziąć odpowiedzialności za własne myślenie, godząc się na ograniczenie 
roszczeń do prawdziwości własnych ustaleń. Nie jest to i nigdy nie było łatwe, 
o czym przekonuje burzliwa historia dialektyki. 

Nasze indywidualne umiejętności poznawcze traktowaliśmy od zawsze 
z wielką podejrzliwością i od momentu narodzin fi lozofi i, przeciwstawianej 
mitom, poszukujemy sposobów, by pozbawić myślenie charakteru podmio-
towego. Po części te starania przyniosły rezultaty jak najbardziej pozytywne, 
umożliwiając rozwój intersubiektywnie komunikowalnej wiedzy, obiektyw-
nych metod i narzędzi poznania, jednym słowem, naukowy postęp. Na fali 
sukcesów nauki powstał cały paradygmat pozytywistyczny, odrzucający me-
tafi zykę, a myślenie traktujący jako aktywność wtórną w stosunku do empi-
rycznego badania świata i sensowną tylko w obszarze doświadczenia. Nauki 
społeczne i polityczne nie potrzebowały ani fi lozofi i politycznej, ani myśli 
politycznej, określając wszelkie rozważania z poziomu wyższego niż piętro X 
pejoratywnym mianem „ideologii”. Jednym słowem, w walce z ekscesami 
dialektyki, tryumfującej w postaci systemu komunistycznego, krytycy dialek-
tycznego myślenia wyrzekli się myślenia w ogóle4. Tam bowiem, gdzie mamy 
do czynienia z wiedzą uważaną za prawdę (czy to w sensie dialektycznym, 
czy też naukowym), aktywne, a więc krytyczne myślenie jest zdecydowanie 
zbędne. Sieje ono wątpliwości i podważa pewność wiedzy już posiadanej, co 
w odniesieniu do prawdy wydawać się musi dosyć bezsensownym przedsię-
wzięciem. W warunkach pozytywistycznych wszelkie myślenie dążące do 
wypracowania opinii na dany temat, czyli świadomie przekraczające piętro X, 

4 Co zdaniem wielu ma wyjątkowo negatywne skutki kulturowe. Pesymiści, jak Giovanni 
Sartori, prognozują nawet, że zmierzamy w stronę wykształcenia nowego gatunku człowieka: 
Homo videns, niezdolnego do myślenia abstrakcyjnego, które czyniło z nas istoty rozumne; 
G. Sartori, Homo videns. Telewizja i postmyślenie, tłum. J. Uszyński, Warszawa 2007.
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jedynie komplikuje działanie oparte na zgromadzonej wiedzy, a przez to jest 
ewidentną stratą czasu. 

Nic dziwnego, że jednostronność pozytywizmu doczekała się szybko in-
telektualnej reakcji, której najbardziej radykalnym wyrazem stał się postmo-
dernizm. Co może jednak niepokoić, to charakter tej reakcji. Wprawdzie od-
rzuca ona prymat ważnej dla pozytywizmu strategii korespondencji, a chcąc 
bronić wolności i podmiotowości myślenia śmiało przekracza piętro X, ale 
mimo nieuniknionej w takich wypadkach konieczności zmiany strategii po-
znawczej nie rezygnuje z odniesienia do prawdy. Żąda jedynie zmiany kryte-
riów prawdziwości, pozwalających mówić o relatywizmie prawdy czy nawet 
różnych „prawdach”. Jest to moim zdaniem poważna wada współczesnego 
dyskursu humanistycznego i politycznego. Tym bardziej warto przypomnieć, 
że nadmierne przywiązanie do kategorii prawdy – zwłaszcza w obszarach, 
gdzie refl eksja uwzględniać ma przedmioty niedostępne doświadczeniu (ta-
kie jak cele i wartości indywidualne czy zbiorowe) – budziło zawsze uza-
sadnione obawy. Obawy, które – czego dowodzi historia dialektyki – wcale 
nie muszą podobnej refl eksji przeszkadzać. Wymagają jednak poważnego 
potraktowania i rewizji wielu „naturalnych” założeń metodologicznych, jak 
choćby przekonania, że głównym celem poznania powinno być właśnie dą-
żenie do prawdy. Wszelka „myśl polityczna” jest owocem politycznego „my-
ślenia”, a więc poznawczej aktywności człowieka. To właśnie dzięki myśleniu 
potrafi my sformułować i przedstawić własne poglądy, a w dalszej kolejności 
powiązać je z konkretnymi działaniami. Możemy z tego zadania wywiązywać 
się lepiej lub gorzej, ale nigdy wbrew regułom samego myślenia i dostępnym 
człowiekowi strategiom poznawczym. Krytycy dialektyki, jak Arystoteles 
i Kant, przekonująco wykazali, że chcąc nadać właściwą rangę rozważaniom 
metafi zycznym, nie powinniśmy za wszelką cenę udowadniać ich nieomyl-
ności i niepodatności na fałsz. Warto skoncentrować się raczej na kształceniu 
kompetencji w zakresie samego myślenia, bo to od jego jakości zależy, czy 
indywidualne opinie i poglądy będą odbierane jako nieprzypadkowe i wia-
rygodne przez innych uczestników dyskursu. Takie myślenie nie potrzebuje 
zbyt wielu nowych danych, obserwacji, faktów. Zdaje się całkowicie na strate-
gię koherencji, czyli umysłową budowę jengi. Czy się nam to podoba, czy nie, 
zdecydowana większość teorii politycznych (jeśli nie wszystkie) i zdecydo-
wanie najważniejsza część życia społeczno-politycznego posługuje się wiedzą 
z tego poziomu. Wiedzą skonstruowaną na podstawie spójnych wnioskowań 
i uogólnień, odnoszącą się do przedmiotów, których nie da się po prostu za-
demonstrować, by w ten sposób umożliwić innym ocenę ich wartości. Mo-
żemy długo mówić o wolności, sprawiedliwości czy równości, ale nie są to 
przedmioty, które da się pokazać lub przynajmniej przedstawić w postaci 
gotowej do sprawdzenia defi nicji. Wszelkie podejmowane próby unaukowie-
nia tych zagadnień spełzły na niczym i powody ku temu wydają się znacznie 
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poważniejsze, niż zakłada wielu humanistów, w głębi duszy podzielających 
oczekiwania paradygmatu pozytywistycznego. Nie chodzi o to, że wiemy „za 
mało” o wolności czy sprawiedliwości i dlatego ciągle te wartości są niedo-
statecznie chronione w ramach instytucji czy rozwiązań prawnych. Chodzi 
o to, że wiemy o tych wartościach „inaczej” i wiemy tylko tak długo, jak długo 
kontynuujemy nad nimi namysł. Same wartości nie należą do obszaru do-
świadczenia i tym samym nie podlegają reżimowi intersubiektywności i de-
monstracji, chyba że „zmaterializują się” w działaniach konkretnych, uznają-
cych je za ważne jednostek. W ten sposób przekonania z wyższych poziomów 
„wieży Oakeshotta” mogą zagościć także w świecie faktów poniżej piętra X 
i podlegać ocenom. Na użytek tej książki nazwałam tego rodzaju przekonania 
twierdzeniami podpadającymi pod kategorię „sensu”, w znaczeniu nadanym 
temu słowu przez Gottloba Fregego. Myślę, że warto poświęcić różnicy mię-
dzy prawdą i sensem więcej uwagi, zwłaszcza w naukach humanistycznych. 
Bez takiej reorientacji wszelkie zapewnienia o porzuceniu paradygmatu po-
zytywistycznego i potrzebie przywrócenia właściwej rangi odrodzonej huma-
nistyce są nieporozumieniem. Byłaby to bowiem humanistyka już w punkcie 
wyjścia narażona na ryzyko poważnej i ujawniającej się zbyt późno choro-
by. A właściwie jednej z dwóch chorób: tryumfu bezpłodnej sofi styki lub też 
zwycięstwa tendencji dogmatycznych, które zamiast zachęcać do myślenia, 
zachęcają wyłącznie do deklaracji w zakresie poparcia tego czy innego sta-
nowiska, a wrogości wobec innych. Dialektyka jest potężnym narzędziem 
myślenia, ale właśnie dlatego nie wolno zapomnieć, że posługiwanie się nim 
wymaga odpowiednich kwalifi kacji i ćwiczeń. „Myśleć” znaczy o wiele więcej 
niż „wiedzieć”.





Bibliogra ia

Źródła

A. Wprowadzenie i Rozdział I (metodologia i fi lozofi a)
Abelard P., Listy, tłum. L. Joachimowicz, Warszawa 1968.
Abelard P., Rozprawy, tłum. L. Joachimowicz, Warszawa 1969.
Arystoteles, Etyka Nikomachejska, tłum. D. Gromska, Warszawa 2011.
Arystoteles, Hermeneutyka – Topiki – O dowodach sofi stycznych, tłum. K. Leśniak, 

Warszawa 2013.
Arystoteles, Metafi zyka, tłum. T. Żeleźnik, Lublin 1996.
Bacon F., Novum organum, tłum. J. Wikarjak, Warszawa 1955.
Bauman Z., 44 listy ze świata płynnej nowoczesności, tłum. T. Kunz, Kraków 2011.
Boecjusz, O pociechach fi lozofi i, tłum. T. Jachimowski, Warszawa 2003.
Descartes R., Reguły kierowania umysłem, tłum. L. Chmaj, Kęty 2002.
Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych fi lozofów, tłum. I. Krońska, K. Leśniak, 

W. Olszewski, B. Kupis, oprac. I. Krońska, Warszawa 2012.
Frege G., Pisma semantyczne, tłum. B. Wolniewicz, Warszawa 1977.
Heidegger M., Co zowie się myśleniem?, tłum. J. Mizera, Warszawa–Wrocław 2000.
Heidegger M., Hegel unddieGriechen, tłum. ang.: http://www.morec.com/hegelgre.

htm (dostęp: 7.03.2016).
Heine H., Niemcy. Baśń zimowa, zbiory Polskiej Biblioteki Internetowej, http://www.

pbi.edu.pl/book_reader.php?p=7588 (dostęp: 28.11.2013).
Hobbes T., Lewiatan, tłum. Cz. Znamierowski, wstęp i przypisy J.C.A. Gaskin, 

Warszawa 2009.
Hume D., Dialogi o religii naturalnej, tłum. A. Hochfeld, Warszawa 1962.
Jan z Salisbury, Metalogicon (fragmenty), ks. II, rozdz. 9, tłum. ang.: http://gossettphd.

org/library/salisbury_metalogicon.pdf (dostęp: 17.03.2016).
Kant I., Antropologia w ujęciu pragmatycznym, tłum. E. Drzazgowska, P. Sosnowska, 

Warszawa 2005.
Kant I., Beantwortung der Frage: Was istAufk lärung, „BerlinischeMonatsschrift ” 

1784, nr 2, s. 481–494.
Kant I., Krytyka praktycznego rozumu, tłum. B. Bornstein, Kęty 2002.
Kant I., Krytyka czystego rozumu, t. 1–2, tłum. R. Ingarden, Warszawa 1957.
Kant I., O odkryciu, po którym wszelka nowa krytyka czystego rozumu jest zbędna ze 

względu na istnienie wcześniejszej i inne rozprawy fi lozofi czne, tłum. Translato-
rium Filozofi i Niemieckiej IF UMK, Toruń 2009.



328 Bibliografi a

Kant I., Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafi zyki, która będzie mogła wystąpić 
jako nauka, tłum. A. Banaszkiewicz, Kraków 2005.

Ksenofont, Pisma Sokratyczne, tłum. L. Joachimowicz, Warszawa 1967.
Kurtz D.W., Politic al Anthropolo gy: Power and Paradigms, Boulder 2001.
Locke J., Dwa traktaty o rządzie, tłum. Z. Rau, Warszawa 2015.
Lyotard J.-F., Postmodernizm dla dzieci, tłum. J. Migasiński, Warszawa 1998.
Mikołaj z Kuzy, O oświeconej niewiedzy, tłum. I. Kania, Warszawa 2014.
Oakeshott M., Wieża Babel i inne eseje, tłum. M. Szczubiałka, Warszawa 1999.
Petrarca F., O niewiedzy własnej i innych. Listy wybrane, tłum. W. Olszaniec i in., 

Gdańsk 2004.
Platon, Państwo, tłum. W. Witwicki, Kęty 2003. 
Platon, Prawa, tłum. M. Maykowska, Warszawa 1997.
Platon, Uczta – Polityk – Sofi sta – Eutyfron, tłum. W. Witwicki, Warszawa 2010.
Rousseau J.-J., Umowa społeczna, tłum. B. Baczko, Warszawa 1966.
Th e Renaissance Philosophy of Man, red. E. Cassirer i in., Chicago–London 1956.
Weber M., „Obiektywność” poznania w naukach społecznych [w:] Problemy socjologii 

wiedzy, red. A. Chmielecki i in., Warszawa 1985.

B. Rozdziały II–IV (Hegel, Marks, Lenin)
Aksakow K., O stanie wewnętrznym Rosji. Memoriał przedłożony Monarsze Cesarzo-

wi Aleksandrowi II w 1855 roku [w:] Wokół słowianofi lstwa, red. i tłum. J. Dobie-
szewski, Warszawa 1998, s. 136–153.

Avenarius R., W sprawie fi lozofi i naukowej, Warszawa 1908.
Bernstein E., Die Vorraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemo-

kratie, Stuttgart 1899.
Czaadajew P., Apologia obłąkanego [w:] Wokół słowianofi lstwa, red. i tłum. J. Dobie-

szewski, Warszawa 1998, s. 63–75.
Czaadajew P., Listy, tłum. M. Leśniewska, L. Suchanek, Kraków 1992.
Day R.B., Gaido D., Discovering Imperialism: Social Democracy to World War I, 

Leiden 2012.
Hegel G.W.F., Encyklopedia nauk fi lozofi cznych, tłum. Ś. Nowicki, Warszawa 2014.
Hegel G.W.F., Fenomenologia ducha, tłum. Ś. Nowicki, Warszawa 2010.
Hegel G.W.F., Fenomenologia ducha, t. I, tłum. A. Landman, Warszawa 1963.
Hegel G.W.F., Nauka logiki, t. I–II, tłum. A. Landman, Warszawa 2011.
Hegel G.W.F., Pisma wczesne z fi lozofi i religii, tłum. G. Sowiński, Kraków 1999.
Hegel G.W.F., Ustrój Niemiec, tłum. W. Wypych, „Studia Filozofi czne” 1981, nr 12 

(193), s. 3–30.
Hegel G.W.F., Wykłady z fi lozofi i dziejów, t. I, tłum. J. Grabowski, A. Landman, 

Warszawa 1958.
Hegel G.W.F., Wykłady z fi lozofi i dziejów, t. II, tłum. J. Grabowski, A. Landman, 

Warszawa 1958.
Hegel G.W.F., Wykłady z historii fi lozofi i, t. I, tłum. Ś. Nowicki, Warszawa 1994.
Hegel G.W.F., Wykłady z historii fi lozofi i, t. II, tłum. Ś. Nowicki, Warszawa 1996.
Hegel G.W.F., Wykłady z historii fi lozofi i, t. III, tłum. Ś. Nowicki, Warszawa 2002.
Hegel G.W.F., Zasady fi lozofi i prawa, tłum. A. Landman, Warszawa 1969.



329Bibliografi a

Hercen A., Letter to Jules Michelet, 22-09-1851, tłum. ang.: www2.stetson.edu/ 
~psteeves/classes/herzen.html (dostęp: 13.03.2016).

Hochfeld J., Marksizm, socjologia, socjalizm. Wybór pism, Warszawa 1982.
Kautsky K., Aus der Frühzeit des Marxismus, Prague 1935.
Kautsky K., Demokratie oder Diktatur, Berlin 1918.
Kautsky K., Der Imperialismus, „Die NeueZeit” 1914, 32/2, s. 908–922.
Lukács G., Historia i świadomość klasowa, tłum. J. Siemek, Warszawa 1988.
Lenin W.I., Dzieła wszystkie, t. 1–55, Warszawa 1983–1989.
Lenin W.I., Dzieła wybrane (LDW), t. 1–4, Warszawa 1978.
Lenin W.I., Materializm a empiriokrytycyzm, Warszawa 1984.
Luxemburg R., Die Akkumulation des Kapitals, Berlin 1913.
Marks K., Engels F., Dzieła (MED), t. 1–39, Warszawa 1960–1977.
Marks K., Engels F., Dzieła wybrane (MEDW), t. I–II, Warszawa 1949.
Marks K., Engels F., Manifest Komunistyczny, Warszawa 1976.
Marksizm XX wieku, cz. I–II, red. J. Dobieszewski, M.J. Siemek, Warszawa 1990.
Plechanow J., Pisma wybrane, t. I, tłum. K. Krakowski, I. Ogrodowicz, R. Rudnicki, 

Warszawa 1959.
Plechanow J., Podstawowe zagadnienia marksizmu, maopd.fi les.wordpress.com/2012/11/

podstawowe-zagadnienia-marksizmu-1908.pdf (dostęp: 26.06.2016).
Postanowlienije Sowieta Narodnych Komissarow o sozdanii Wsierossijskoj czriezwy-

czajnoj komissii (WCzK), http://rusarchives.ru/statehood/08-24-postanovlenie-
-snk-vchk-1917.shtml (dostęp: 12.10.2015).

Reed J., Dziesięć dni, które wstrząsnęły światem, http://1917.net.pl/sites/default/fi les/
reed.pdf. (dostęp: 10.10.2015).

Serge V., Memoirs of a Revolutionary 1901–1941, tłum. P. Sedgwick, G. Paizis, New 
York 2001.

Th e Unknown Lenin: From the Secret Archive, red. R. Pipes, New Haven 1999.
Tkaczow P., List otwarty do Pana Fryderyka Engelsa, Zurich 1874, https://maopd.

fi les.wordpress.com (dostęp: 5.05.2016).
Trocki L., Zdradzona rewolucja – co to jest ZSRR i dokąd zmierza, tłum. A. Achma-

towicz, Warszawa 1991.

Materiały źródłowe na stronach internetowych:
 Centrum Badań i Studiów Marksistowskich (www.marksizm.edu.pl).
 Marxists Internet Archive (www.marxists.org). 

Opracowania

A. Wprowadzenie i Rozdział I (metodologia i fi lozofi a)
A Companion to John of Salisbury, red. Ch. Grellard, F. Lachaud, Leiden–Boston 

2015.
A Companion to Philosophy in the Middle Ages, red. J.J.E. Garcia, T.B. Noone, Oxford 

2002.
Arendt H., Myślenie, tłum. H. Buczyńska-Garewicz, Warszawa 2002.



330

Aron R., Opium intelektualistów, tłum. Cz. Miłosz, Warszawa 2000.
Barwicka-Tylek I., Humaniści: czarne łabędzie nauki, „Ethos” 2015, nr 1 (109), 

s. 156–168.
Baszkiewicz J., Historia doktryn i historia „idei” politycznych, „Państwo i Prawo” 

1960, z. 3.
Berlin I., Four Essays on Liberty, London–Oxford–New York 1969.
Bourdieu P., Sur le pouvoir symbolique, „Annales” 1977, t. 32, nr 3, s. 405–411.
Bradley F.H., Essays on Truth and Reality, Oxford 1914.
Bell D., Th e End of Ideology, Cambridge 1988.
Brett G., Historia psychologii, tłum. J. Makota, Warszawa 1969.
Bruner J., W poszukiwaniu teorii nauczania, tłum. E. Krasińska, Warszawa 1974.
Cassirer E., Kant’s Life and Th ought, New Haven–London 1981.
Centkowski J., Rzeczpospolite uczonych, żaków i wagantów, Warszawa 1987.
Chadwick H., Boethius. Th e Consolation of Music, Logic, Th eology and Philosophy, 

Oxford 1981.
Chalmers D., Świadomy umysł. W poszukiwaniu teorii fundamentalnej, tłum. M. Mił-

kowski, Warszawa 2010.
Copleston F., Late Medieval and Renaissance Philosophy, London 2003.
Criticism and the Growth of Knowledge, red. I. Lakatos, A. Musgrave, Cambridge 

1970.
Deleuze G., Guattari F., Capitalisme et schizophrénie, t. 1: L’Anti-Œdipe, Paris 1972.
Deleuze G., Guattari F., Capitalisme et schizophrénie, t. 2: Mille Plateaux, Paris 1980.
Derrida J., O gramatologii, tłum. B. Banasiak, Warszawa 1999.
Derrida J., Pismo i różnica, tłum. K. Kłosiński, Warszawa 2004.
Dicker G., Hume’s Epistemology and Metaphysics: an Introduction, London 1998.
Disse J., Metafi zyka od Platona do Hegla, tłum. A. Węgrzecki, L. Kusak, Kraków 2005.
Dziedzictwo Kanta, red. J. Garewicz, Warszawa 1976.
Farrell J., Paranoia and Modernity: Cervantes to Rousseau, Ithaca 2007.
Foucault M., Nadzorować czy karać? Narodziny więzienia, tłum. T. Komendant, 

Warszawa 1998.
Fukuyama F., Koniec historii, tłum. T. Bieroń, M. Wichrowski, Kraków 2009.
Gage N.L., Th e Paradigm Wars and Th eir Aft ermath, „Educational Researcher” 1989, 

18 (7), s. 4–10.
Galeotti A.E., Toleration as Recognition, Cambridge 2002. 
Grabski A.F., Zarys historii historiografi i polskiej, Poznań 2010.
Gray J., Enlightenment’s Wake, London–New York 1995.
Greene B., Piękno Wszechświata: Superstruny, ukryte wymiary i poszukiwanie teorii 

ostatecznej, tłum. E.L. Łokas, B. Bieniok, Warszawa 2001.
Grobler A., Prawda, jej namiastki i paradoksy z nimi związane [w:] Przewodnik po 

epistemologii, red. R. Ziemińska, Kraków 2013.
Grzybowski K., Z zagadnień metodologii historii doktryn politycznych, „Czasopismo 

Prawno-Historyczne” 1956, t. VIII, nr 1, s. 297–310.
Grzybowski J. (ks.), Boecjusz czyli posłannictwo fi lozofi i, „Warszawskie Studia Teolo-

giczne” 2007, t. XX/2, s. 95–115.
Gułkowski J., Boecjusz – ostatni fi lozof rzymski i pierwszy scholastyk, „Meander” 1975, 

nr 11–12, s. 454–470.

Bibliografi a



331Bibliografi a

Hammond K.R., Beyond Rationality: the Search for Wisdom in a Troubled Time,
Oxford 2007.

Höff e O., Immanuel Kant, tłum. A. Kaniowski, Warszawa 1994.
Janet P., Études sur la dialectiquedansPlaton et dans Hegel, Paris 1861.
Kelley H., Common-Sense Psychology and Scientifi c Psychology, „Annual Review of 

Psychology” 1992, nr 43, s. 1–24.
Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1983.
Koselleck R., Semantyka historyczna, tłum. W. Kunicki, Poznań 2001.
Kuhn T., Th e Structure of Scientifi c Revolutions, Chicago 1962.
Kupś T., Filozofi a religii Immanuela Kanta, Toruń 2008.
Lande J., Studia z fi lozofi i prawa, Warszawa 1959.
Lebiedziński W., Metodologia fi lozofi czna. Reguły metody dialektycznej, Olsztyn 2001.
Legowicz J., Zarys historii fi lozofi i, Warszawa 1976.
Lévi-Strauss C., Antropologia strukturalna, tłum. K. Pomian, Warszawa 1970.
Logic, Science and Dialectic. Collected Papers in Greek Philosophy, red. M. Nussbaum, 

Ithaca 1986.
McKeon R., Dialectic and Political Th ought and Action, „Ethic. An International Jour-

nal of Social Political, and Legal Philosophy” 1954, vol. LXV, nr 1, s. 1–33.
Nowak I., Dialektyczna korespondencja w rozwoju nauki, Warszawa 1975.
Ollman B., Dance of Dialectic. Steps in Marx’x Method, Urbana-Chicago 2003.
Opałek K., Problemy metodologiczne nauki prawa, Warszawa 1962.
Philosophy and Dialogue. Studies on Plato’s Dialogues, red. A. Bosch-Veciana, J. Mon-

serrat-Molas, t. I, Barcelona 2007.
Plato’s Republic: critical essays, red. R. Kraut, Lanham 1997.
Plato’s Sophist Revisited, red. B. Bossi, T.M. Robinson, Berlin–Boston 2013.
Popper K., Nędza historycyzmu, tłum. S. Amsterdamski, Warszawa 1999.
Popper K., Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, t. I: Urok Platona, tłum. H. Krahel-

ska, Warszawa 2006.
Popper K., What is Dialectic? [w:] tenże, Conjectures and Refutations, London 1963.
Porębski Cz., Umowa społeczna: renesans idei, Kraków 1999.
Problems in the Philosophy of Science, red. I. Lakatos, A. Musgrave, Amsterdam 1968.
Rorty R., Filozofi a a zwierciadło natury, tłum. M. Szczubiałka, Warszawa 1994. 
Runciman W.G., Plato’s Later Epistemology, Cambridge 1962.
Russell B., Dzieje fi lozofi i zachodniej, tłum. T. Baszniak i in., Warszawa 2012.
Sartori G., Homo videns. Telewizja i postmyślenie, tłum. J. Uszyński, Warszawa 2007.
Seidler G.L., Studia z historii doktryn politycznych, Lublin 1955.
Skinner Q., Meaning and Understanding in the History of Ideas, „History and Th eory” 

1969, 8/1, s. 3–53.
Strauss L., Th e Political Philosophy of Hobbes, Chicago 1952.
Such J., Dialektyczne wizje świata, Warszawa–Poznań 1992.
Stróżewski W., Istnienie i sens, Kraków 1994.
Szacki J., Dylematy historiografi i idei oraz inne szkice i studia, Warszawa 1991.
Taylor C.C., Plato’s Totalitarianism [w:] Plato’s Republic: Critical Essays, red. R. Kraut, 

Lanham 1997, s. 31–48.
Swieżawski S., Dzieje europejskiej fi lozofi i klasycznej, Warszawa–Wrocław 2000.



332

Waldenberg M., Marksizm [w:] Słownik historii doktryn politycznych, t. IV, Warszawa 
2009, s. 89–98.

Walsh Ch., From Utopia to Nitghtmare, London 1962.
Weaver R., Ideas Have Consequences, Chicago 1948.
White H., Poetyka pisarstwa historycznego, tłum. E. Domańska i in., Kraków 2010.
White H., Proza historyczna, tłum. R. Borysławski, Kraków 2009.
Wiehl R., Fenomenologia – Dialektyka – Hermeneutyka, wybrał B. Andrzejewski, 

Poznań 1996.

B. Rozdziały II–IV (Hegel, Marks, Lenin)
Aleksandrowicz D., Hegel i konsekwencje. Studia nad fi lozofi cznymi źródłami utopii 

totalitarnej, Wrocław 1990.
Andrews S., Lenin’s Revolution, Penrith 2007.
Andrusiewicz A., Cywilizacja rosyjska, t. III, Warszawa 2009.
Arthur Ch.J., Th e New Dialectic and Marx’s Capital, Leiden 2004.
Avineri S., Hegla teoria nowoczesnego państwa, tłum. T. Rosiński, Warszawa 2009.
Ball A.M., Russia’s Last Capitalists. Th e Nepmen, 1921–1929, Berkeley 1990.
Barfi eld R., Lenin’s Utopianism: State and Revolution, „Slavic Review” 1971, vol. 30, 

no. 1, s. 45–56.
Bensaid D., Wywłaszczeni. Marks, własność i komunizm, tłum. Z.M. Kowalewski, 

Warszawa 2010.
Berlin I., Karol Marks. Jego życie i środowisko, tłum. W. Orliński, Warszawa 1999.
Berlin I., Russian Th inkers, London 1994.
Bierdiajew M., Źródła i sens komunizmu rosyjskiego, tłum. H. Paprocki, Kęty 2005.
Billington J.H., Ikona i topór. Historia kultury rosyjskiej, tłum. J. Hunia, Kraków 2008.
Blaug M.,Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, tłum. I. Budzyńska, Warszawa 2000.
Boorstin D.J., Poszukiwacze. Dzieje ludzkich poszukiwań sensu świata, tłum. M. Sto-

pa, Warszawa 2001.
Bosiacki A., Utopia, władza, prawo. Doktryna i koncepcje prawne bolszewickiej Rosji 

1917–1921, Warszawa 2012.
Cackowski Z., Główne pojęcia materializmu historycznego, Warszawa 1977.
Carchedi G., Behind the Crisis: Marx’s Dialectics of Value and Knowledge, Leiden 2011.
Carr E.H., Th e Russian Revolution. From Lenin to Stalin, New York 1979.
Clark Ch., Prusy. Powstanie i upadek 1600–1947, tłum. J. Szkudliński, Warszawa 2009.
Clark R.W., Lenin: the Man behind the Mask, London 1989.
Colletti L., Marksizm i dialektyka, tłum. B. Ponikowski [w:] Marksizm XX wieku, cz. II, 

red. J. Dobieszewski, M.J. Siemek, Warszawa 1990, s. 309–341.
Confi no M., On Intellectual Traditions in Eighteenth- and Nineteenth-Century Russia, 

„Daedalus” 1972, vol. 101 (2), s. 117–149.
Copleston F., Philosophy in Russia: from Herzen to Lenin and Berdyaev, Notre Dame 

1986.
Czarna księga komunizmu, red. S. Courtois, N. Werth, J.-L. Panné, A. Paczkowski, 

K. Bartošek, J.-L. Margolin, Warszawa 1999.
Czas ciekawy, czas niespokojny, z Leszkiem Kołakowskim rozmawia Zbigniew Mentzel, 

Kraków 2007.

Bibliografi a



333Bibliografi a

Davies N., Orzeł biały, czerwona gwiazda. Wojna polsko-bolszewicka, 1919–1920, 
tłum. A. Pawelec, Kraków 1997.

Davies R.W., Edward Hallet Carr, 1892–1982, „Proceedings of the British Academy” 
1983, vol. 69.

Day R.B., Gaido D., Discovering Imperialism: Social Democracy to World War I, 
Leiden 2012.

Deleuze G., Różnica i powtórzenie, tłum. B. Banasiak, K. Matuszewski, Warszawa 1997.
Derrida J., O gramatologii, tłum. B. Banasiak, Warszawa 1999.
Derrida J., Spectres de Marx, Paris 1993.
Dobieszewski J., Klasyczna wersja sporu między słowianofi lstwem a okcydentalizmem 

[w:] Wokół słowianofi lstwa, red. i tłum. tenże, Warszawa 1998, s. 9–28.
Dobieszewski, „Zewnętrzność” w rosyjskiej fi lozofi i historii [w:] Wokół słowianofi l-

stwa, red. i tłum. tenże, Warszawa 1998, s. 41–60.
Duke D.F., Edward Hallett Carr: Historical Realism and the Liberal Traition, „Past 

Imperfect” 1993, vol. 2, s. 123–136.
Eagleton E., Marks i wolność, tłum. J. Nowotniak, Warszawa 1998.
Figes O., Tragedia narodu. Rewolucja rosyjska 1891–1924, tłum. B. Hrycak, Wrocław 

2009.
Filozofi a polityczna Hegla. Istota, aktualność, kontynuacje, red. A. Przyłębski, Poznań 

2007.
Fischer L., Th e Life of Lenin, New York 1964.
Flis A., Antynomie wielkiej wizji, Kraków 1990.
Frank J., Dostoevsky: A Writer in His Time, Princeton 2010.
Frede V., Doubt, Atheism, and the Nineteenth-century Russian Intelligentsia, Madison 

2011.
Gallie W.B., Philosophers of Peace and War, Cambridge 1989.
Goerdt W., Historia fi lozofi i rosyjskiej, tłum. J. Antkowiak, Kraków 2012.
Gouldner A.V., Th e Two Marxisms, New York 1980.
Gregor A.J., Marxism, Fascism, and Totalitarianism. Chapters in the Intellectual Histo-

ry of Radicalism, Stanford 2009.
Guczalska K., Pańtwo jako dzieło sztuki. Piękno i wolność w fi lozofi i Hegla, Kraków 

2010.
Harding N., Lenin’s Political Th ought, Chicago 2009.
Harris E.E., Th e Spirit of Hegel, Atlantic Highlands 1993.
Haslam J., Th e Vices Of Integrity: E.H. Carr, 1892–1982, London–New York 1999.
Hass L., Polskie edycje dzieł Lenina w latach 1903–1939, „Dzieje Najnowsze” 1970, 

r. II (2). s. 233–239.
Havel V., Living in Truth, London 1989.
Hayek F.A. von, Droga do zniewolenia, tłum. K. Gurba, Kraków 2015.
Hegel and His Critics: Philosophy in the Aft ermath of Hegel, red. W. Desmond, New 

York 1989.
Heller M., Niekricz A., Utopia u władzy, tłum. A. Mietkowski, Respublica Polonia 

1987.
Historia dialektyki marksistowskiej. Etap leninowski, red. G Kursanow, tłum. S. Jęd-

rzejewski, Warszawa 1979.
Hook S., Towards the Understanding of Karl Marx, New York 1933.



334

Jordan Z.A., Th e Evolution of Dialectical Materialism, London 1967. 
Katona P., O treści teorii odbicia, tłum. M. Hemmert-Udalska, „Acta Universitatis 

Lodziensis. Folia Philosophica” 1981, nr 1, s. 113–124.
Kindersley R., Th e First Russian Revisionists. A Study of ‘Legal Marxism’, Oxford 1962.
Kingston-Mann E., Lenin and the Problem of Marxist Peasant Revolution, Oxford 

1983.
Kojève A., Introduction à la Lecture de Hegel, Paris 1947.
Kołakowski L., Główne nurty marksizmu, cz. I–III, Poznań 2000.
Konkin S., New Libertarian Manifesto, 1983.
Kornai J., Wzrost, niedobór, efektywność: makrodynamiczny model gospodarki socjali-

stycznej, tłum. Z. Wiankowska, Warszawa 1986. 
Krajewski W., O prawie negacji negacji, czyli rozwoju po spirali, „Myśl Filozofi czna” 

1955, nr 5–6, s. 191–218.
Kroński T., Rozważania wokół Hegla, Warszawa 1960.
Kuderowicz Z., Hegel jako prekursor myślenia systemowego, „Studia Filozofi czne” 

1981, nr 12, s. 87–105.
Kuderowicz Z., Wolność i historia. Studia o fi lozofi i Hegla i jej losach, Warszawa 1981.
Lenin – wielki teoretyk, red. M.W. Iskrow, tłum. M. Jurecki i in., Warszawa 1970.
Levine N., Marx’s Discourse with Hegel, New York 2012.
Levine N., Marx’s Rebellion Against Lenin, New York 2015.
Liebman M., Leninism Under Lenin, London 1980.
Lincoln W.B., Th e Great Reforms. Autocracy, Bureaucracy and the Politics of Change in 

Imperial Russia, DeKalb 1990.
Löwith K., Od Hegla do Nietzschego. Rewolucyjny przełom w myśli XIX wieku, tłum. 

S. Gromadzki, Warszawa 2001.
MacGregor D., Hegel and Marx: Aft er the Fall of Communism, Cardiff  2014.
Malle S., Th e Economic Organization of War Communism 1918–1921, Cambridge 

2002.
Mannheim K., Das konservative Denken, „Archive für Sozialwissenschaft  und Sozial-

politik” 1927, nr 57, Tübingen.
Marx’s Th eories Today, red. R. Panasiuk, L. Nowak, Amsterdam–Atlanta 1998.
Meier Ch., Powstanie polityczności u Greków, tłum. M.A. Cichocki, Warszawa 2012.
Miłosz Cz., Emperor of the Earth: Modes of Eccentric Vision, Berkeley–Los Angeles–

London 1981.
Nove A., Economic History of the USSR, 1917–91, New York 1993.
Ochocki A., Dialektyka i historia. Człowiek i praca w twórczości Karola Marksa,

Warszawa 1980.
Ollman B., Dance of Dialectic. Steps in Marx’x Method, Urbana–Chicago 2003.
Panasiuk R., Dziedzictwo heglowskie i marksizm, Warszawa 1979.
Pańków M., Hegel i pozór. Źródła i przedmiot dialektyki spekulatywnej, Warszawa 2014. 
Paolucci P., Marx’s Scientifi c Dialectics: a Methodological Treatise for a New Century, 

Leiden 2007.
Pearson M., Th e Sealed Train, Putnam 1975.
Pełczyński Z., Wolność, państwo, społeczeństwo. Hegel a problemy współczesnej fi lozo-

fi i politycznej, Wrocław 1998.
Pipes R., Komunizm, tłum. J.J. Górski, Warszawa 2008.

Bibliografi a



335Bibliografi a

Pipes R., Rewolucja rosyjska, tłum. T. Szafar, Warszawa 1994.
Pisarek H., Problematyka systemowości w fi lozofi i Hegla, Wrocław 1994.
Pomeroy A., Marx and Whitehead: Process, Dialectics, and the Critique of Capitalism, 

York 2004.
Popper K., Nędza historycyzmu, tłum. S. Amsterdamski, Warszawa 1999.
Prokopczyk Cz., Truth and Reality in Hegel and Marx: A Reassessment, Amherst 1980.
Radzinsky E., Stalin: Th e First In-Depth Biography Based on Explosive New Docu-

ments from Russia’s Secret Archives, New York 1997.
Redfern N., Class or Nation: Communists, Imperialism and Two World Wars, London 

2005.
Richman S.L., War Communism to NEP: Th e Road from Serfdom, „Th e Journal of 

Libertarian Studies” 1981, vol. V, no. 1, s. 89–97.
Rosiak M., Dialektyka Hegla. Krytyczny komentarz do głównych tekstów metafi zycz-

nych, Kraków 2011.
Rummel R.J., Lethal Politics: Soviet Genocide and Mass Murder Since 1917, Tran-

saction Publishers 1990.
Seigel J., Marx’s Fate: Th e Shape of a Life, Princeton 1978.
Service R., Lenin. Biografi a, tłum. M. Urbański, Warszawa 2003.
Sheehan H., Marxism and the Philosophy of Science. A Critical History, New Jersey 

1985.
Siljak A., Angel of Vengeance, New York 2008.
Smith G.S., D.S. Mirsky: A Russian-English Life, 1890–1939, Oxford 2000.
Smoleń M., Rosyjska inteligencja liberalna i radykalna w XIX i na początku XX wieku, 

Kraków 2010.
Stobiecki R., Bolszewizm a historia, Łódź 1998.
Sutela P., Economic Th ought and Economic Reform in the Soviet Union, Cambridge 

1991.
Tatarkiewicz W., Historia fi lozofi i, t. II, Warszawa 2007.
Taylor Ch., Hegel, Cambridge 1975.
Th e Hegel Myths and Legends, red. J. Stewart, Evanston 1996.
Th een R.H., Lenin: Genesis and Development of the Revolutionary, Princeton 1979.
Treadgold D.W., Ellison H.J., Twentieth Century Russia, Boulder–Oxford 2000.
Tyrras N., Russian Intellectual and Cultural History from the Ninth to the Twenty-fi rst 

Century, Lewiston 2010.
Ulam A.B., Th e Bolsheviks: Th e Intellectual and Political History of the Triumph of 

Communism in Russia: with a New Preface, Cambridge 1998.
Waldenberg M., Rewolucja i państwo w myśli politycznej W. Lenina, Warszawa 1978.
Walicki A., Polska, Rosja, marksizm, Warszawa 1983.
Walicki A., W kręgu konserwatywnej utopii. Struktura i przemiany rosyjskiego słowia-

nofi lstwa, Warszawa 2002.
Walicki A., Zarys myśli rosyjskiej. Od Oświecenia do renesansu religijno-fi lozofi cznego, 

Kraków 2005.
Wawrzynowicz A., Hegel i Adorno – opozycja dwóch koncepcji myślenia dialektyczne-

go, Poznań 2001.
Weischedel W., Do fi lozofi i kuchennymi schodami, tłum. K. Chmielewska, K. Kuszyk, 

Warszawa 2002.



336

Westoby A., Th e Evolution of Communism, Cambridge 1989.
Wheen F., Kapitał, tłum. P. Laskowski, Warszawa 2007.
Whither Marxism? Global Crises in International Perspective, red. B. Magus, S. Cul-

lenberg, New York 1995.
Wiatr J.J., Prawa rozwoju społecznego, Warszawa 1969.
Wilson E., To the Finland Station: a Study in the Acting and Writing of History, New 

York 1940.
Wokół słowianofi lstwa, red. i tłum. J. Dobieszewski, Warszawa 1998.
Żelazny M., Heglowska fi lozofi a ducha, Warszawa 2000.

Bibliografi a



Redaktor prowadzący
Lucyna Sadko

Adiustacja językowo-stylistyczna
Gabriela Niemiec

Korekta
Izabela Bilińska-Socha

Skład i łamanie
Wojciech Wojewoda

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Redakcja: ul. Michałowskiego 9/2, 31-126 Kraków
tel. 12-663-23-80, tel./fax 12-663-23-83


