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Marks i marksizmy

(Uwagi do Leszka Kołakowskiego Głównych nurtów 
marksizmu, t. 1-3, Paryż 1976-1978)

Dla przyszłego autora biografii intelektualnej Leszka Kołakowskiego jego 
trzytomowe dzieło Główne nurty marksizmu będzie zapewne szczególnie ważne. 
Nie tylko ze względu na immanentne wartości tego dzieła, a te są niewątpliwie 
ważkie, ale i dlatego, że -  jak to spróbuję pokazać -  może ono być odczytane 
jako istotny przyczynek do poznania ewolucji światopoglądowej jego autora. 
Ten aspekt pracy Kołakowskiego był też dla mnie osobiście najbardziej 
interesującym elementem lektury jego dzieła. Śledząc losy marksizmu od 
zarania do dnia dzisiejszego, Kołakowski jednocześnie odsłania proces swego 
własnego „wyrastania” z marksizmu, trudny proces zmagania się z tradycją, 
którą w swoim czasie był uznał za własną. W rezultacie, jako swego rodzaju 
„produkt uboczny” otrzymujemy fascynujący obraz wysiłków podejmowanych 
przez wybitny umysł w toku wyzwalania się spod wpływu dogmatycznego 
światopoglądu, niegdyś przez niego zaakceptowanego -  frapujący obraz bardzo 
niełatwego procesu.

Kołakowski rozpoczyna swoją historię marksizmu charakteryzując w tomie 
pierwszym powstanie tej doktryny jako „odkrycie nowej perspektywy filozofi
cznej” . W tomie trzecim zaś mówi, że „marksizm umarł bez nadziei na 
przywrócenie do życia” . Byłoby rzeczą zbyteczną wdawanie się tutaj w roz
ważania na temat, czy powstanie nowej doktryny światopoglądowej musi 
koniecznie oznaczać aż odkrycie nowej perspektywy filozoficznej, a rozkład
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doktryny (czy też raczej „szkoły” -  rozkład doktryny ma konotację znacznie 
mniej przejrzystą) -  „śmierć, bez nadziei na przywrócenie do życia” . Na ogół 
doktryny czy teorie, które rzeczywiście odkrywają nowe perspektywy filozoficz
ne, nowe punkty widzenia świata, nie „umierają” , nawet gdy „szkoła” 
stworzona na bazie tego odkrycia dezintegruje się lub „rozkłada” całkowicie, 
czy nawet „wyradza” . Czy platonizm umarł, wystarczy np. zapytać? Chyba że 
to, co niegdyś zostało uznane przez zwolenników „odkrywcy” za „odkrycie” , 
okaże się w opinii tychże samych czasem zwolenników (o przeciwnikach nie 
ma co wspominać, nigdy przecież tego odkrycia za takie nie uznali) -  nie 
odkryciem, lecz jedynie złudzeniem, mirażem, fantazją. „Marksizm był 
największą fantazją naszego stulecia” -  stwierdza Kołakowski w Epilogu do 
tomu trzeciego.

Określenie doktryny najpierw jako „odkrycia nowej perspektywy filozoficz
nej”, a później jako „największej fantazji stulecia” , oznacza oczywiście nie byle 
jaki przeskok w opinii autora o tej doktrynie. Nie podjął on jednak próby 
skorygowania żadnej z tych ocen, ani też próby uzgodnienia tych, tak 
rozbieżnych ocen, chociaż trudno przypuścić, że tej rozbieżności nie zauważył. 
Robił wszakże, jak wspomina w Przedmowie, już z perspektywy całości pracy, 
poprawki w tomie pierwszym. Szkoda, że nie powiedział, na czym owe 
poprawki polegały i w jakim szły kierunku, lecz każe nam raczej domyślać się 
ich charakteru; nie były to zapewne poprawki typu redakcyjnego jedynie.

Bardzo ważnym wątkiem przewijającym się w całości pracy jest poszukiwanie 
przez autora odpowiedzi na pytanie, jak to się stało, że marksizm, który powstał 
jako „prometejska zapowiedź” wyzwolenia ludzkości, „zrealizował się jako 
koszmar stalinizmu” . Niepokój moralny autora, wyrażający się w pytaniu, jak 
mogła się dokonać taka tragiczna przemiana, góruje nad całością pracy. Co jest 
w doktrynie marksowskiej takiego, że mogła ona zrealizować się, jak podkreśla 
autor, jedynie jako despotyczne społeczeństwo, że nie mogła zrealizować się 
inaczej, i to „nie ze względu na okoliczności tej realizacji, lecz ze względu na 
treść immanentną marksowskiej formuły” . Inaczej mówiąc, jest to pytanie o to,
..na  c o ” d aliśm v sie ..z łan ać” . K o ła k o w sk i nrapnie iak crHvhv nalrern tknar.
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w owo zło, uchwycić je i przygwoździć, i do tej kwestii wraca wielokrotnie. 
Zaskakujący musi się jednak wydawać fakt, że autor odnajduje źródło owego 
zła w tej samej marksowskiej formule, którą dopiero co określił jako zawierają
cą odkrytą przez M arksa „nową perspektywę filozoficzną” .

Do pytania o źródła zła, tak jak je Kołakowski sformułował, do zasadności 
tego pytania i jego implikacji wrócę niżej. Tymczasem natomiast chciałbym 
zatrzymać się nieco szerzej na owej kwestii marksizmu jako „odkrycia nowej 
perspektywy filozoficznej” , odkryciu dokonanym przez M arksa w połowie 
dziewiętnastego wieku, gdyż jest to centralna oś, wokół której obraca się 
interpretacja marksizmu w wykładzie Leszka Kołakowskiego, tak jak została 
ona wyłożona w tomie pierwszym jego histori marksizmu.
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„Nowa perspektywa filozoficzna” 
czy „największa fantazja stulecia”

W pierwszym tomie Głównych nurtów marksizmu Kołakowski podejmuje 
próbę pokazania, że „istotnym rdzeniem filozofii M arksa jest antropocent- 
ryzm” (s. 415, t. 1). Jest to kontynuacja i rozszerzenie tego spojrzenia na 
marksizm, do którego Kołakowski doszedł w końcu lat pięćdziesiątych i które 
mu dał wówczas wyraz w artykule: Karol M arks i klasyczna definicja prawdy. 
Z jednej strony -  krytyczny wobec obiegowego marksizmu, „dogmatycznego” 
lub -  wedle jego własnego określenia -  „instytucjonalnego” , z drugiej strony 
usiłował on wtedy odnaleźć pod pokładami nawarstwień, w które marksizm 
obrósł w ciągu swojej stuletniej ponad historii, pod pokładami utartych 
schematów interpretacyjnych, stereotypów etc. to, co jego zdaniem pierwotnie 
stanowiło „rzeczywisty” czy „istotny” rdzeń doktryny filozoficznej K arola 
Marksa. Ten redukcjonistyczny, destrukcyjny w stosunku do owych schematów 
i uproszczeń, aspekt wysiłków Kołakowskiego jest dobrze znany, a jego 
wyzwalające znaczenie, zwłaszcza jeśli idzie o polskie środowisko intelektualne 
owego czasu, nie da się przecenić. Natomiast mniej znany był pozytywny czy 
konstruktywny aspekt tych wysiłków, które wyraziły się w próbie przeinter
pretowania marksizmu w oparciu o odnajdywane w tej doktrynie ,,w'ątki 
filozoficzne godne kontynuacji” , jak pisał Kołakowski we wspomnianym wyżej 
artykule. Jeden taki wątek, aczkolwiek wyrażony w doktrynie młodego M arksa 
w postaci, jak Kołakowski podkreślał, jedynie „embrionalnej” , odnalazł on 
wówczas w aktywistycznej i -  wedle niego -  antropocentrycznie zorientowanej 
epistemologii twórcy marksizmu. Tę linię interpretacyjną Kołakowski kontynu 
uje i rozwija w Głównych nurtach marksizmu, wykładając swoją własną wersję 
marksizmu, pojętego jako swego rodzaju filozofia antropocentryczna. Tutaj 
Kołakowski podejmuje próbę pokazania już nie tylko w planie teorio-poznaw- 
czym, lecz znacznie szerzej, że treścią filozofii M arksa jest antropocentryzm. 
Jako główne uzasadnienie tej tezy służy wywód autora stwierdzający, że M arks 
podjął problem, który przez wieki stał w centrum filozofii europejskiej i że 
marksizm od podjęcia tego problemu właściwie się zaczyna, mianowicie 
problem „przypadkowości ludzkiego istnienia” . M arks szukał i znalazł nowe 
rozwiązanie tej kwestii, zapewnia nas autor, i ze względu na tę właśnie kwestię 
„myśl M arksa może być osadzona w dziejach europejskiej myśli filozoficznej 
jako ich istotnie nowy etap” [s. 19, t. 1].

Ta próba osadzenia myśli M arksa w dziejach europejskiej kultury filozoficz
nej nie występuje tu jednak jako konkluzja dociekań, lecz raczej jako przyjęty 
z góry postulat. Myśl M arksa, mówi Kołakowski, „pozostałaby wyjałowiona 
z treści, gdyby nie została osadzona w całej historii europejskiej kultury 
umysłowej, gdybyśmy więc nie potrafili ukazać jej jako odpowiedzi na pewne
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fundamentalne pytania, które filozofia w ciągle nowych artykulacjach stawiała 
od wieków” (s. 17-18, t. 1). Powodowany taką ambicją, która jako założenie 
badawcze ma jednak wartość wątpliwą i która, choć przystoi wyznawcy, nie 
przystoi przecież historykowi, Kołakowski poprzedza właściwy wykład M arksa 
obszernym wstępem, w którym pokazuje, jak filozofia europejska od Platona 
począwszy, borykała się z problemem, który on określa jako problem „przygo
dności ludzkiej egzystencji i prób jej przezwyciężenia”.

Znaczenie tej problematyki, którą Kołakowski wyodrębnił i zastosował do 
badania myśli religijnej, jest na gruncie tej myśli oczywiste: zawarte w niej 
bowiem jest pytanie o istnienie lub nieistnienie nieśmiertelnej duszy jedno 
stkowej, o istnienie lub nieistnienie transcendencji duchowej, o którą te 
indywidualne życia są „zahaczone” , transcendencji, do której indywiduum 
wraca, wyzwalając się lub tracąc ten „status przypadkowości” , czyli to 
przemijające, czasowo-ograniczone życie ziemskie, etc. Teoria „powrotu czło
wieka do siebie” może być też i istotnie była, jak przekonująco dowodzi 
Kołakowski, „równie dobrze artykułowana na gruncie doktryn znajdujących 
się w radykalnej opozycji do myślenia religijnego” (s. 46, t. 1), pokazując to na 
interesującej analizie myślicieli francuskiego Oświecenia. Wreszcie, w długiej 
sukcesji filozofów europejskich, od Platona do K anta i Hegla, tę problematykę 
przejął Marks. On to „po Kancie i Heglu podjął na inny sposób ich ideę 
doprowadzenia historii do pełnej jedności człowieka, to znaczy do sytuacji, 
w której zbiegnie się istota z istnieniem, czyli zniesiona zostanie przypadkowość 
ludzkiej egzystencji” (s. 412, t. 1). Ale jeśli u K anta „realizacja istoty człowieka 
jest zadaniem nieskończonym (s. 84, t. 1), a u Hegla konflikt między istotą 
a istnieniem rozwiązuje się w sferze świadomości jedynie, Marks pod wpływem 
Feuerbacha widzi „perspektywę ostatecznego pojednania człowieka ze światem, 
z samym sobą i innymi” w pokonaniu „ziemskiej sytuacji człowieka” (s. 
179-180, t. 1). Stanowisko M arksa, konkluduje autor, otwiera „nową perspek
tywę filozoficzną” (s. 84, t. 1).

Tutaj jednak zaczynają się kłopoty. Po pierwsze, ten -  zdaniem autora -  inny 
sposób zastosowany przez M arksa okazuje się byc me tyle w sferze filozofii, co 
w sferze raczej praktycznej działalności społecznej, sferze „praktyki” , używając 
terminologii przyjętej w marksizmie. Być może, młody Marks wierzył, że 
dokonując przeskoku od sfery myślenia o pokonaniu ziemskiej sytuacji człowie
ka do pokonywania tej sytuacji w rzeczywistości, otwiera się tym samym nową 
epokę w tym myśleniu, nie zaś co najwyżej, w rezultacie skuteczności tego 
działania -  w tej praktyce. Tak byli w każdym razie skłonni myśleć radykalni 
młodohegliści w połowie dziewiętnastego wieku -  od Cieszkowskiego do 
Bakunina, i to ich przekonanie, że postulowana przez nich „filozofia czynu” 
otwiera nową epokę w filozofii, nie było obce również Marksowi. Enigmatycz
nie brzmiące marksowskie sformułowania na temat „końca filozofii” , tak 
często przez marksistów debatowane, lub tak charakterystyczne dla klimatu
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młodo-hegiowskiego rozważania o „przejściu filozofii w życie” , są właśnie 
wyrazem tego przekonania. Po drugie zaś -  sam rezultat zastosowania owego 
„innego sposobu” , czyli owa „nowa perspektywa filozoficzna” , odkryta, jak 
twierdzi Kołakowski, przez M arksa w ujęciu przez niego „problemu przygodności 
ludzkiej egzystencji” okazuje się czymś skądinąd dobrze znanym, wyraża się po 
prostu mówiąc, w sformułowaniu przez M arksa jego idei społeczeństwa 
komunistycznego. Przeniósłszy na grunt swoich rozważań o doktrynie M arksa 
problem, który powstał na gruncie myślenia religijnego, Kołakowski obiecywał, że 
pokaże, jak w ramach tej tak odmiennej doktryny ten problem jest „artykułowa
ny” i jak ta odmienna artykulacja znalazła tutaj wyraz w odkryciu tej właśnie 
nowej perspektywy filozoficznej. Wszystko jednak, co osiągnął w rezultacie, 
szukając antropologicznego rdzenia filozofii marksowskiej, to wywód stwierdza
jący, żemarksowska idea społeczeństwa komunistycznego wypływa z abstrakcyj
nych rozważań M arksa na tematy eschatologiczne: „powrotu człowieka do 
siebie”, „pojednania człowieka z samym sobą”, „pojednania ze światem” , etc. Do 
tej idei Kołakowski wraca wielokrotnie, ale powtarzanie nie czyni jej bardziej 
przekonującej. W końcowej partii tomu pierwszego, już w podsumowaniu, znów 
referując M arksa, mówi on: „To co do tej pory było przypadkowością, a nosiło 
mylącą nazwę wolności, polegało na władzy sił urzeczowionych nad człowiekiem. 
Zniesienie owych sił urzeczowionych, czyli poddanie egzystencji człowieka jego 
własnej wolności, zniesienie różnicy między bytem a naturą gatunkową -  jest 
usunięciem przypadkowości istnienia. Człowiek nie jest zdany na łaskę sił 
wyobcowanych, które stworzył, jednostka nie jest łupem anonimowego społeczeń
stwa, ani nie może przeciwstawić się społeczeństwu jako właściciel jego 
uprzedmiotowionej pracy (kapitału), słowem -  byt absolutny człowieka realizuje 
się całkowicie w bycie faktycznym, przez co ten ostatni przestanie być przygodnym 
i w samej jednostkowości swojej urzeczywistni istotę powszechną człowieczeństwa, 
a w samej wolności swojej -  konieczność historyczną” (s. 412, t. 1).

Jeśli pominąć zawiły, bardzo młodo-marksowski język tej podsumowującej 
wypowiedzi, język skomplikowany dodatkowo przez użycie terminów, których 
sam M arks przecież nie używał, a które Kołakowski wprowadził do analizv, abv 
swoją z góry założoną tezę udowodnić, terminów takich jak „przypadkowość 
istnienia” , „byt przygodny”, rzecz sprowadza się znów tylko do stwierdzenia, że 
wedle M arksa przejście do społeczeństwa bez mediacji, czyli do społeczeństwa 
komunistycznego „znosi przypadkowość istnienia” , a zatem, jak twierdzi 
Kołakowski, „otwiera nową perspektywę filozoficzną” . Rozbieżność między 
zapowiedzią a wynikiem jest zaskakująca. Czy to warto było budować taki 
skomplikowany aparat metodologiczny, odwoływać się do świadectwa całej 
historii filozofii europejskiej, żeby na tym tle ukazać znaczenie i sens owego 
marksowskiego odkrycia po to, aby w końcu powiedzieć tyle tylko, że treść 
owego odkrycia sprowadza się do sformułowania idei społeczeństwa komunisty
cznego?
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Zastanawiające, jakie „embrionalne wątki” w doktrynie M arksa podsunęły 
Kołakowskiemu tę jego ideę interpretacyjną. Oczywiście, w pismach młodego 
M arksa rozsiane są dość liczne uwagi o „powrocie człowieka do siebie” ,
0 „powrocie do gatunku” etc. Jedna z takich często cytowanych w literaturze 
marksistowskiej wypowiedzi pochodzi z artykułu O kwestii żydowskiej i warto ją 
przytoczyć, ponieważ była ona już wtedy, gdy M arks ją po raz pierwszy ogłosił, 
przedmiotem kontrowersji na temat jej implikacji dla kwestii rozumienia 
stosunków między jednostką a społeczeństwem. „Dopiero wtedy, gdy rzeczywi
sty człowiek wchłonie w siebie na powrót abstrakcyjnego obywatela państwa
1 jako człowiek indywidualny w swoim życiu empirycznym, w swojej pracy 
indywidualnej, w swoich stosunkach indywidualnych stanie się na powrót istotą 
gatunkową, dopiero wtedy, gdy człowiek uzna i zorganizuje swoje forcespropres 
jako siły społeczne, a zatem nie będzie już oddzielał siły społecznej w postaci siły 
politycznej -  dopiero wtedy dokona się emancypacja człowieka” . Kołakowski 
przytacza tę wypowiedź M arksa i dodaje: „Świadome »wchłonięcie« społeczno
ści przez indywiduum, a więc świadome swobodne rozpoznanie samego siebie 
jako nosiciela zbiorowości przez każdego jej uczestnika, jest w rozumieniu 
(Marksa) powrotem człowieka do siebie” (s. 129, t. 1). Ale już niektórzy 
współcześni M arksa zauważyli w tej wypowiedzi zapowiedź społeczeństwa, 
w którym jednostka będzie przez to społeczeństwo zdominowana. Striner 
obruszył się na tę „istotę gatunkową” , w którą ma przekształcić się człowiek 
indywidualny i zobaczył w tym możliwość „supremacji gatunku”, całości nad 
indywidualnym człowiekiem, pochłonięcie jednostki przez gatunek, nie zaś na 
odwrót -  „wchłonięcie” społeczności przez indywiduum. Skrajny indywidua
lizm uwrażliwił niewątpliwie Strinera na próby teoretyczne limitowania niezale
żności jednostki na rzecz gatunku, i pozwolił mu i w tym wypadku dostrzec 
zawarte tutaj możliwości, dostrzec wewnętrzną logikę teorii marksowskiej
i chociaż „Jedyny” istotnie nie zostawia potomstwa, bunt Stirnera nie zasługuje 
jednak na określenie go, jak to czyni Kołakowski, jako buntu „bezpłodnego” .

Takich wypowiedzi, takich „embrionalnych wątków” w pismach M arksa nie 
brak. Wyraźnie występuje tutaj również „paradygmat raju utraconego” , absor
bujący, jak mówi Kołakowski, uwagę wielu rewolucyjne teorii (s. 46, t. 1). 
W odniesieniu do marksizmu zwracano na to uwagę już zresztą nieraz. Taką 
rolę odgrywa tu niewątpliwie teoria wspólnoty pierwotnej, przekonanie, że 
ludzkość była kiedyś, u swoich początków, społecznością nie znającą własności 
prywatnej, nierówności i niesprawiedliwości stąd płynącej, idyllicznym stanem 
szczęśliwości społecznej, oraz że ludzkość do takiego stanu zrealizowanego „na 
wyższym poziomie” kiedyś powróci. Stąd zapewne uczucie „eschatologicznej” 
radości, jakiego Engels, wedle jego własnego świadectwa, doznał na wiadomość
o „odkryciach” M organa. Być też nawet może, że Marks, jak tego chce 
Kołakowski, do swojej idei społeczeństwa komunistycznego doszedł w rezul
tacie oderwanych rozważań filozoficznych na tematy eschatologiczne, nie zaś,
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jak to przedstawia tradycyjna historiografia marksistowska, w rezultacie 
osobistego zaangażowania w sprawy uciskanych i wyzyskiwanych w czasie 
swojej pierwszej współpracy z „Gazetą Reńską” -  artykuły o kradzieży drzewa, 
debaty w sejmiku Reńskim na temat cenzury etc. Jest to problem zapewne 
istotny z punktu widzenia doktrynalnego, ważny dla marksistowskich histo 
ryków marksizmu, ale i nie bez znaczenia dla historyków idei w ogóle, 
niezależnie od ich ideologicznego zaangażowania. Być też nawet może, że 
postulowane przez młodego M arksa „utożsamienie” jednostki z „całością” 
społeczną może być rozpatrywane jako parafraza zbawienia wiecznego, ale 
trudno jednak zobaczyć, jaka z tych „wątków” wyłania się nowa perspektywa 
filozoficzna, odkryta -  jak  twierdzi Kołakowski -  przez M arksa w ujęciu 
zagadnienia „przygodności ludzkiej egzystencji” .

Jeśli jednak treść owego marksowskiego odkrycia sprowadza się do sformułowa
nia idei komunizmu, to chyba nie warto było bić w wielki dzwon i ogłaszać wielkiej 
nowiny. Nie była to przecież idea ani nowa, ani też Marks nie pretendował do miana 
jej odkrywcy. Nie było też nowe przekonanie, że społeczeństwo komunistyczne 
będzie wolne od mediacji, od wszelkich pośrednich więzi formalnych między 
jednostką a społeczeństwem, że będzie natomiast opierało się na spontanicznej 
„zbieżności”, „zgodności” czy tożsamości interesów jednostki i całości społecznej. 
Wiara w to, że interesy jednostki, jej pragnienia i cele automatycznie niejako zbiegną 
się z interesami, pragnieniami i celami całości, dominowało zarówno przedmarkso- 
wskie, jak  i współczesne Marksowi utopie socjalistyczne i komunistyczne.

Oczywiście nikt z tych utopistów, kreślących takie wizje społeczeństwa 
bezkonfliktowego, nie zadawał pytania o to, co to znaczy interes społeczny. To 
pytanie, obecne w liberalnej filozofii społecznej dziewiętnastego wieku, było 
przez radykalnych reformatorów ignorowane. Ale nie zadawał tego pytania 
również M arks ani później -  marksiści. Wszyscy ci wizjonerzy społeczni 
natomiast „wiedzieli” , że owo utożsamienie się jednostki ze społeczeństwem 
w przyszłości będzie absolutnie dobrowolne, spontaniczne. Im dalej od bezpo
średnich prób realizaqi praktycznej owego ideału ci reformatorzy byli, tym 
mocniej ową dobrowolność podkreślali. Referując marksowską koncepcję 
społeczeństwa komunistycznego Kołakowski kładzie więc raczej niepotrzebnie 
taki nacisk na to, że wedle M arksa dobrowolność była warunkiem owego 
utożsamienia (s. 421, t. 1), widząc w tym jakąś cechę szczególnie dla marksows- 
kiej koncepcji charakterystyczną. Dopiero kiedy ci wizjonerzy stawali przed 
próbą realizacji owego ideału zarówno w skali państwowej, jak i w skali 
niewielkich samodzielnych grup, komun, dobrowolność ustępowała miejsca 
przymusowi wyrażonemu w różnych formach, ale oczywiście wedle nich -  od 
Cabeta do Lenina i dalej -  zawsze tylko „przejściowemu” , tymczasowemu, dla 
dobra wszystkich i każdego członka grupy z oddzielna.

Wielu wizjonerów społecznych postulowało absolutną unifikację jednostki
i społeczeństwa, ale rzadko który miał dosyć wizjonerskiej siły, by wyciągnąw
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szy logiczne wnioski płynące z tego postulatu, opisać możliwe rezultaty takiej 
unifikacji. Dom Deshamps dokonał takiej próby i nakreślił obraz społeczeńs
twa, w którym wszyscy będą wyglądać tak samo, myśleć tak samo i to samo, 
w którym zniknie nie tylko sztuka, ale i namiętności rodzące ją i przez nią 
wyrażane, w którym język zostanie uproszczony i zredukowany do mini
mum, bo i o czym mają mówić ze sobą jednostki tak identyczne, tak 
absolutnie utożsamiane z „gatunkiem” . Z tychże samych powodów i „śmierć 
jednostki przestanie być istotna” i „pogrzeby nie będą różnić się od 
pochówka zwierząt” , bowiem ludzie nie będą już potrzebowali tego czy 
innego człowieka, gdyż „więzi pomiędzy poszczególnymi osobami istnieją 
tylko z braku więzi powszechnej” . Wnikliwość Dom Deshamps’a czyni jego 
utopię zjawiskiem wyjątkowym na tle bogatej literatury utopijnej jego 
czasów -  jak własność powszechna staje się własnością niczyją, tak -  poka 
zuje on -  więź absolutna, powszechna staje się powszechną dezintegracją. 
Satyryczny charakter tej okrutnej i w swojej logice bezwzględnej wizji wydaje 
się czynić z Dom Deshamps’a, wbrew opinii jego interpretatorów (Uenturi, 
Baczko), protoplastą raczej współczesnej anty-utopii niż prekursora utopii 
socjalistycznych. Te ostatnie bywały raczej sielankowe. Pełno w nich 
rozkwitu jednostki, jej twórczego, harmonijnego rozwoju i szczęścia. Rów 
nież Marks wyrażał oczywiście wielokrotnie przekonanie, że „utożsamiona 
z gatunkiem” jednostka osiągnie w tym przyszłym społeczeństwie pełnię 
swego rozwoju, stanie się dzięki temu utożsamieniu „pełnym” człowiekiem, 
Kołakowski poświęca wiele miejsca, by przekonać czytelnika, że to zmienia 
postać rzeczy. „Należy zwrócić uwagę -  mówi on -  na okoliczność, że od 
początku i nieprzerwanie socjalistyczny program M arksa me opierał się 
bynajmniej -  co mu wielokrotnie zarzucali przeciwnicy -  na likwidacji życia 
indywidualnego lub »niwelacji« jednostkowości na rzecz abstraktu » d o b ra  
powszechnego«. Takie wyobrażenia o komunizmie były istotnie charak 
terystyczne dla wielu doktryn prymitywno-komunistycznych. Jednakże dla 
Marksa, przeciwnie, socjalizm jest emancypacją życia jednostkowego w jego 
pełni [...] nie chodzi bynajmniej o redukcję jednostek do uniwersalnej istoty 
gatunkowej [...] ideałem M arksa jest człowiek jako osoba w pełni świadoma 
społecznego charakteru swojej własnej osobowości” (s. 132, t. 1). Marks, 
powie dalej Kołakowski, „chce ocalić zasadę indywidualności -  nie tak 
jednak, by była ona antagonistyczna względem »interesu powszechności«, 
lecz by zbiegała się z nim doskonale” (s. 164, t. 1). I jeszcze dalej: „Łatwo 
wykryć mylność tych totalitarnych interpretacji, które przypisują Marksowi 
taki oto ideał komunistyczny: społeczeństwo, gdzie dochodzi do identyfikacji 
osobnika z gatunkiem przez zanik wszystkich jakości, które mogą jednostki 
od siebie odróżniać, lub przez zanik inicjatywy twórczej, której poszczególne 
jednostki byłyby ośrodkami” (s. 173, t. 1). Interpretować marksowskie 
żądanie „powrotu do gatunku” jako unicestwienie życia osobowego jest
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pospolitym złudzeniem -  stwierdza jeszcze raz Kołakowski (s. 9, 163, t. 1), nie 
podejmując jednak próby zanalizowania przyczyn tak często występującego 
„błędu interpretacyjnego” .

M arks chce ocalić „zasadę indywidualności”, mówi Kołakowski nie pytając
o to, czy takie ocalenie w systemie przyjętych przez M arksa założeń było 
możliwe. Refleksja nad „logiką doktryny” przyjdzie dopiero później. Później 
też, bo już w trzecim tomie, Kołakowski całą tę koncepcję „utożsamiania 
jednostki z gatunkiem” , które jego zdaniem, wyrażonym w tomie pierwszym, 
pozwala „osadzić” M arksa w głównym nurcie filozofii europejskiej i poprzez 
sformułowanie której Marks miał dokonać odkrycia nowej perspektywy w pro 
blemie „przygodności ludzkiego istnienia” , odrzuci jako nieistotną dla „jądra 
marksowskiej doktryny” . Tylko że zrobi to nie bezpośrednio, poddając rewizji 
własną koncepcję, ale przy okazji krytycznego rozbioru poglądów Fromma. 
Krytykując Fromm a za jego próbę przedstawienia więzi między marksizmem 
a Zen-buddyzmem, Kołakowski mówi: podstawy, na których opiera się 
koncepcja From m a są zbyt wątłe, bowiem sprowadzają się one do kilku zdań 
z Rękopisów mówiących o powrocie do jedności z naturą. Zdania te są zapewne 
zgodne z ogólnym charakterem wczesno-marksowskiej apokalipsy totalnego 
pojednania wszystkiego ze wszystkim, jest jednak przesadą zaliczać je do 
niezmiennego jądra marksowskiej doktryny (s. 387, t. 3). Trudno nie zgodzić się 
z tą oceną. Tym bardziej trudno zrozumieć, jak Kołakowski doszedł do tego, by 
tej „apokalipsie totalnego utożsamienia” nadać tę rangę filozoficzną, którą był 
nadał jej pierwotnie i która stanowi podstawę jego wyjściowych rozważań
o doktrynie Marksa.

Być może, w owym czasie, gdy Kołakowski był jeszcze marksistą „krytycz
nym” czy „rewizjonistycznym” -  to jest tutaj mało istotne -  w okresie, 
w którym on sam z perspektywy lat mówi z pobłażliwością człowieka doj
rzałego, wspominającego „grzechy” swojej młodości, kierując się szlachetną 
intencją rewindykacji jednostki, jej praw, jej wolności i godności, szukał w tej 
sprawie poparcia u M arksa i wydawało mu się, że w przeinterpretowaniu 
M arksa odnajdzie M arksa „prawdziwego” i poparcie teoretyczne dla swoich 
koncepcji. Nasuwa się tutaj nieodparcie podobieństwo postawy, jaką nie tylko 
zresztą on wśród polskich intelektualistów tego czasu zajął wobec M arksa, do 
postawy, którą w połowie dziewiętnastego wieku zajmowali uczniowie Hegla 
wobec swojego Mistrza. Podobnie jak radykalni młodo-hegliści usiłowali * 
wówczas, zanim ostatecznie zrywali z heglizmem, odnaleźć w tej filozofii 
odpowiadające im, mniej lub bardziej „embrionalnie” w niej zawarte treści, by 
wykorzystać je jako Ośrodek krystalizacyjny dla swoich własnych koncepcji 
filozoficznych, tak Kołakowski, zanim wyzwolił się z marksizmu całkowicie, 
usiłował najpierw poddać doktrynę M arksa takiej interpretacji, która mogłaby 
wesprzeć jego własny, krystalizujący się antropologizm filozoficzny. Usiłując 
odczytać M arksa na nowo, stworzył swoją antropocentryczną wersję jego
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doktryny: jednostka i jej fundamentalne problemy, ponadklasowe i ponadust- 
rojowe, zostały uznane za centralne problemy M arksa, a sam M arks -  za 
odkrywcę nowej perspektywy w ich ujmowaniu.

Ale samotność człowieka, jego zagubienie w świecie, przypadkowość ludzkiej 
egzystencji -  to problemy charakterystyczne dla horyzontu filozoficznego 
Kołakowskiego raczej niż M arksa. M arks nie był filozofem rozważającym 
sprawy człowieka jako zamknięte w klamrach życia i śmierci: jakąkolwiek by 
zastosować „optykę”, takiej tezy udowodnić się nie da, i owych „embrional
nych wątków” , do których Kołakowski się odwołał, w żaden sposób nie starczy 
na utkanie całościowej koncepcji. W późniejszych partiach tomu pierwszego 
Kołakowski sam stwierdza: człowiek marksowski pozbawiony jest cielesności, 
która „faktycznie jest nieobecna w marksowskim obrazie świata [...]. Człowiek 
jest całkowicie określony przez swoje istnienie społeczne, granice cielesności 
jego bytowania są prawie niezauważalne [...] niemal nie istnieją tu takie 
okoliczności życia, że ludzie rodzą się i umierają, że są młodzi lub starzy, że są 
kobietami lub mężczyznami, że są zdrowi lub chorzy, że są genetycznie nierówni
i że wszystkie te podziały mogą wywierać wpływ na rozwój społeczny, 
niezależnie od podziałów klasowych, że stawiają granice ludzkim projektom 
doskonalenia świata” (s. 123, t. 1).

Istotnie trudno o lepszą krytykę tezy stwierdzającej, że rdzeniem filozofii 
M arksa jest antronocentryzm. zwłaszcza jeśli dodać do tego jeszcze „nieobec
ność geografii i rozrodczości, przekształcenie wszystkich tych okoliczności 
w fakty czysto społeczne” (tamże) oraz to, że w marksowskim obrazie świata nie 
ma miejsca na takie czynniki, jak np. wojna, podział)' rasowe i narodowoś
ciowe, irracjonalne uczucia i motywacje, spontaniczne porywy i instynkty, co, 
począwszy od Bakunina, niejednokrotnie Marksowi wytykano. W życiu prywa
tnym, a i w działalności politycznej, „nic ludzkiego nie było mu obce” i Marks 
nie raz kierował się sympatiami lub antypatiami narodowościowymi, a nawet 
uprzedzeniami rasowymi. W teorii jednak kwestia narodowa była zawsze 
„kwestią wtórną” i „proletariusze nie mieli ojczyzny” . W praktyce politycznej 
bywało rożnie. Tak np. wertując Protokoły Rudy Generałnej Pierwszej KHędzy- 
narodówki znalazłam wniosek M arksa domagający się, by przy kooptowaniu 
członków do Rady Generalnej dbać o uwzględnianie... klucza narodowoś
ciowego. Co nieco z tych negowanych przez M arksa w teorii „okoliczności” 
zakrada się nawet do marksowskiego obrazu rozwoju społeczeństwa, zwłaszcza 
wtedy, gdy M arks występuje jako historyk opisujący i analizujący konkretne 
wydarzenia historyczne (np. w Osiemnastym Brumairea Ludwika Bonaparte, na 
co zwracano już uwagę zresztą nieraz), ale właśnie tylko zakrada się. M arksow 
ski człowiek, jak go powyżej opisał Kołakowski, przedstawia się w tym świetle 
raczej jako istota odczłowieczona, a marksowski antropocentryzm wydaje się 
raczej wątpliwy. Jako taki stanowi też chyba wątpliwą podporę dla własnego 
stanowiska filozoficznego Leszka Kołakowskiego.
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Jeśli jednak M arks nie odkrył nowej perspektywy filozoficznej, przynajmniej 
nie w sensie użytym przez Kołakowskiego, to trudno też przyjąć jako niewątp
liwe świadectwo zgonu, które Kołakowski tej doktrynie wystawił. Termin 
„rozkład”, użyty w podtytule całości jego pracy, w odniesieniu do terminu 
„doktryna” jest bardzo niejasny. Konotacja tego terminu w odniesieniu do 
„ruchu” jest oczywista -  ruch marksistowski, niegdyś jednolity i rosnący, 
rozszerzający swoje wpływy, już dawno podzielony jest na niezależne grupy, 
często wobec siebie wrogie, a ich związek z doktryną -  nominalny często
i problematyczny. Natomiast w odniesieniu do doktryny samej sens terminu 
„rozkład” jest znacznie mniej oczywisty. Dla wierzących, a tych jest wciąż 
wielu, choć i ubywa, atrakcyjna siła, koherentność i nawet wartość intelektualna 
doktryny, jakąkolwiek by ona przybierała postać, jest zapewne tak samo 
niekwestionowalna, jak była nią dla jej zwolenników sto lat temu czy też tych 
kilka dziesięcioleci temu, gdy jej fascynacji uległ autor omawianej historii 
marksizmu lub też autorka niniejszego. Stwierdzenie, że „płodność intelektual
na” doktryny jest obecnie znikoma, wyraża sąd autora, który zapewne nie 
trudno byłoby udowodnić, ale i nacisk na „obecnie”, który skłania do 
przypuszczenia, że wedle autora doktryna była płodna intelektualnie w prze
szłości, wymagałby również oddzielnego dowodu.

Marks i marksiści, wersje marksizmu

We Wstępie do pierwszego tomu swojej historii marksizmu Kołakowski 
odrzuca pytanie o to, która z historycznie znanych wersji marksizmu jest 
„prawdziwa” ; o to. kto jest „marksistą bardziej autentycznym” (s. 12, t. 1). 
Umiejscowiając się poza perspektywą ideologiczną marksizmu przyjmuje punkt 
widzenia historyka idei, zainteresowanego tym przede wszystkim, „co było
0 owej idei pierwotnej, w jej dwuznacznościach, w jej konfliktowych tenden
cjach, co umożliwiło jej taki właśnie późniejszy rozwój” (tamże).

Wydawałoby się więc, że omawiając stosunek twórczości uczniów i następ 
ców M arksa do Mistrza, Kołakowski będzie konfrontował ich idee z „ideą 
pierwotną” , śledząc zmiany, jakich w ich ujęciu owa pierwotna idea doznawała
1 co z tego wynikało. Ponieważ jednak rozpoczynając pracę nad swoją Historią 
Marksizmu Kołakowski szukał raczej „rdzenia” doktryny M arksa, niż jej 
„dwuznaczności i konfliktowości” , szukał uzasadnienia dla swojej własnej jej 
interpretacji, nie mogło to nie odbić się na jego ujęciu kwestii stosunku między 
Marksem i jego następcami, marksistami okresu późniejszego.

Kołakowski jest z Marksem, ale „przeciwko” marksistom. Poddaje on 
krytyce koncepcje różnych marksistów; koncepcje, których nie poddał krytyce, 
gdy analizował M arksa samego, choć były to koncepcje swoiście marksowskie 
lub przynajmniej mające swoją genezę w Marksie, Kołakowski jest za swoją
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własną wersją marksizmu, wersją M arksa przejętego problematyką filozoficzną, 
której nie ma oczywiście u Engelsa ani u nikogo z późniejszych marksistów, za 
wyjątkiem może -  w pewnym niewielkim zresztą stopniu -  Gramsci’ego. 
Engelsowską „naturalistyczno-pozytywistyczną” wersję marksizmu Kołakowski 
darzy szczególną niechęcią i nie ma też, ani mieć nie może wobec tego, sympatii dla 
żadnego innego z marksowskich następców. Ale rzecz oczywiście nie w sympatii lub 
antypatii. Okazuje się, że następcy, z których nikt nie zauważył istotnego „rdzenia” 
filozofii Marksa, tego, który stał się ośrodkiem własnej koncepcji interpretacyjnej 
Kołakowskiego, podejmują problematykę, która dla samego M arksa była raczej 
nieistotna i która jest raczej przedłużeniem, kontynuacją problematyki Engelsows- 
kiej. Tak np., to co współcześnie uchodzi za marksizm, zostało w znacznym stopniu 
upowszechnione przez Plechanowa, który „po części za Engelsem” całe „mnóstwo 
stereotypów wprowadził do „obiegowego zasobu marksizmu” (s. 347, t. 2).

Bardzo pouczające są z tego punktu widzenia szkice o Kautskym, Róży 
Luksemburg i Plechanowie. Analizując poglądy Katusky’ego np. autor twier
dzi, że Kautsky „nie był w stanie pojąć, na czym polega problem wartościowa
nia moralnego, jak gdyby nie uświadamiał sobie, że gdy się założy pewien proces 
dziejowy jako nieuchronny, to pytanie o wartość jego nieuchronnych wyników 
pozostaje nadal otwarte” (s. 45, t. 2). Tej słusznej obiekcji Kołakowski nie 
kierował jednak pod adresem M arksa samego, bowiem Marks, jego zdaniem, 
„podjął próbę wykroczenia poza alternatywę wolność-konieczność i alternaty 
wę opis-norm a” (s. 47, t. 2). Szerzej Kołakowski traktuje tę problematykę 
w tomie pierwszym, podkreślając, że od „początku samodzielnej myśli M arksa 
w centrum jego rozważań stanęła kwestia, jak uniknąć Scylii utopizmu
i Charybdy fatalizmu historycznego” (s. 16, t. 1), że dążenie do „wyminięcia obu 
tych sposobów pojmowania świata -  deterministycznego i normatywnego -  jest 
najbardziej swoistą cechą marksowskiej myśli (s. 206, t. 1) i że wobec tego 
pytanie o to, czy M arks był „deterministą czy woluntarystą” , czy „wierzył 
w prawa dziejowe czy wartość ludzkiej inicjatywy” , nie mają sensu (s. 426, t. 1).

Jeśli jednak nawet przyjąć zgodnie z Kołakowskim, że Marks dążył do 
wyminięcia obu tych postaw, to pozostaje jeszcze otwarte pytanie, czy i na ile 
takie wyminięcie mu się udało. Tego pytania Kołakowski nie zadaje. Może 
dlatego, że byłoby ono sprzeczne z jego pierwotnie przyjętymi założeniami, choć 
w znakomitej zgodzie z założeniami sformułowanymi później, nakazującymi 
szukać „konfliktujących tendencji” w analizowanej doktrynie. Nie ulega 
wątpliwości, że M arks miał więcej powodzenia w wyminięciu normatywnego 
sposobu niż deterministycznego, dowodząc wedle trafnego określenia Russella 
nie tyle, że „socjalizm jest dobry” , lecz przede wszystkim, że jest „konieczny” . 
Podobnie ma się rzecz z marksowskim dążeniem do uniknięcia pułapek 
fatalizmu historycznego, nie mówiąc już o kłopotach z unikaniem „Scylii 
utopizmu” . M arks istotnie wypowiadał się wyraźnie przeciwko pojmowaniu 
procesu historycznego jako odbywającego się poza -  czy ponad -  działalnością
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ludzi, ale czy wyminięcie dylematu „determinizm-woluntaryzm” mu się udało, 
to inna sprawa. Ale Kołakowski ją  znów pomija. Nawet jeśli odrzucić skrajne 
interpretacje marksowskiego determinizmu w duchu fatalizmu jako zupełnie 
nieuzasadnione, to wciąż jeszcze pozostaje pytanie, czy wolne działanie nie jest 
tu istotne, zgodnie z określeniem Schumpetera, jedynie czymś w rodzaju 
„kulawej siostry” , która niezręcznie i niepotrzebnie usiłuje wspomagać potężną 
konieczność dziejową? Marks jako student berliński, mówi Kołakowski, gdy 
traktuje rzeczy już ze swojej post-marksistowskiej perspektywy, „przekonał sam 
siebie, iż udało mu się z pomocą Hegla przezwyciężyć kaniowski dualizm 
„bytu” i „powinności” (s. 426, t. 1) i odtąd wedle M arksa „w sytuacji czy 
w istocie proletariatu zbiega się konieczność dziejowa i wolność” (s. 183, t. 1). 
Nie znaczy to jednak, że tym samym przekonał historyka bezstronnie badającego 
jego doktrynę, iż pytanie o wagę w doktrynie owych konfliktujących wątków 
jest nieuzasadnione.

I tak to, co uchodzi Marksowi, nie uchodzi marksistom. W szkicu o Róży 
Luksemburg Kołakowski mówi o jej „niezachwianej i wręcz mistycznej wierze 
w przyrodzoną rewolucyjność proletariatu”, podczas gdy marksowska koncepcja 
misji dziejowej proletariatu została przedstawiona jako element próby przezwy
ciężenia alternatywy wolność-konieczność. Najbardziej jednak dostało się 
Plechanowowi. Kołakowski powtarza pod adresem Plechanowa zarzut, który już 
uprzednio był skierował przeciwko Kautskyemu, mianowicie że Plechanow nie 
zrozumiał obiekcji neokantystów wobec marksistowskiego ujęcia procesu 
historycznego, tak jak gdyby te obiekcje wcale nie dotyczyły oryginalnego 
marksowskiego ujęcia problemu. A przecież Plechanow tego ujęcia procesu 
historycznego, praw historii etc . nie wymyślił, lecz powtórzył za Marksem, nawet 
jeśli deterministyczną koncepcję M arksa jednostronnie wyakcentował. Trudno 
zrozumieć tę szczególną niechęć Kołakowskiego do Plechanowa, ale posuwa się 
on aż do oskarżenia go o to, że był „jednym z głównych rzeczywistych autorów tej 
ideologii, która z czasem pod nazwą marksizmu-leninizmu miała skutecznie, lecz 
dzięki wsparciu partii, państwa i policji, zniszczyć myśl marksistowską” (s. 364, t. 
2). Biedny Plechanow! Nie mówiąc już o tym, że przy pomocy tego państwa, 
partii i policji każda inna forma marksizmu, nawet antropocentryczna, mogłaby 
zapewne spełnić rolę przypisaną tutaj wersji Plechanowowskiej. Ironicznego 
posmaku dodaje tej tezie fakt, że to właśnie Plechanow był w latach dwudziestych 
w Rosji swego rodzaju ośrodkiem, wokół którego krystalizowała się w ramach 
marksizmu ówczesna opozycja teoretyczna wobec polityki partii na tzw. „froncie 
filozoficznym” . Znajdowało to wyraz w popularnej w owym czasie tendencji do 
przeciwstawiania Plechanowa jako „teoretyka i filozofa” Leninowi jako „prakty 
kowi” jedynie. Chodziło przy tym nie tyle o merytoryczne treści, co o znalezienie 
jakiejś przeciwwagi dla monopolistycznej pozygi Lenina jako teoretyka, narzuca
nej temu „frontowi” w ramach stalinowskiej akcji „bolszewickiej filozofii”, jak to 
się wtedy nazywało.
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Przegląd różnych wersji marksizmu, dokonany przez Kołakowskiego, imponu
je ogromem zebranej wiedzy, ale zasady, na podstawie których ten podział na 
wersje został dokonany, nie wydają się jasne. „Mnożenie bytów” -  zrozumiałe 
jako próba przełamania monolityczności, do której doktryna marksistowska 
pretenduje, i -  co za herezja -  mówienie o wersjach na gruncie tej doktryny, nie 
zawsze wydaje się uzasadnione, Np, nie wiadomo, dlaczego Sorel, który nie 
uważał się sam za marksistę i był teoretykiem anarcho-syndykalizmu, przedsta 
wiony został jako twórca odrębnej wersji marksizmu. Trudno również powie
dzieć, żeby Lafargue „zasługiwał” na to miano. Poza „prawem do lenistwa” , 
które Lafargue sformułował, ale z którego nie wyciągnął żadnych szerszych 
wniosków, niewiele u niego jest poza tym, co w owym czasie stanowiło już 
obiegowy zasób twierdzeń marksistowskich. Ten brak jasności wydaje się płynąć 
przede wszystkim stąd, że M arks sam nie został przedstawiony w sposób post 
factum zapowiedziany przez autora we Wstępie, lecz jako myśliciel jednolity,
0 doktrynie zbudowanej wokół „istotnego rdzenia” , na odkrycie którego autor 
skierował pierwotnie swój główny wysiłek. Ponieważ wątki pozwalające wyróżnić 
poszczególne wersje nie zostały odniesione do tych „koniliktujących tendencji” 
w  poglądach M arksa samego, jako tych poszczególnych wątków kontynuacja, 
uściślenie bądź też jednostronne wypaczenie, wyolbrzymienie czy też nawet jako 
negatyw oryginału jedynie; ogólny charakter obrazu pozostał mglisty.

Od „prometejskich zapowiedzi” do koszmaru stalinizmu

Refleksja nad „dziwnymi losami doktryny, która zaczęła się od prometejs
kiego humanizmu i skończyła monstrualnościami stalinowskiej tyranii” (s. 14, t. 
1) jest bardzo istotnym składnikiem historii marksizmu Kołakowskiego. Ale
1 w tym wypadku jego próba odpowiedzi na pytanie, jak to się stało, że marzenie 
M arksa zrealizowało się w taki sposób, jest niejednolita; na odpowiedź 
nakładają się wątki odzwierciedlające różne etapy własnej ewolucji ideologicz
nej Kołakowskiego. Z jednej strony, Kołakowski to bardzo akcentuje, rezultaty 
uzyskane były bądź sprzeczne z intencjami Marksa, bądź też absolutnie od tych 
intencji niezależne, z drugiej zaś -  wprowadza on do swoich rozważań element 
„logiki doktryny” i usiłuje dopatrzeć się źródeł zła, cechującego społeczeństwa 
budowane w sto z górą lat po Marksie, ale odwołujących się doń w sfor
mułowaniach doktryny.

Kołakowski broni więc M arksa przed zarzutem, że jego postulat „powrotu 
do gatunku” oznacza w konsekwencji unicestwienie jednostki na rzecz gatunku. 
To, będzie podkreślał Kołakowski, nie było intencją Marksa. „Despotyczny 
socjalizm nie był wcieleniem intencji M arksa” , powtarza autor (s. 429, t. 1) 
dodając, że M arks „nie tylko nie kwestionował demokratycznych zasad 
rządzenia” oraz „że użył on zwrotu „dyktatura proletariatu” tylko dwa razy”
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(tamże). Ale nieco wcześniej, na stronicy 174, pyta on: Czy można sobie 
wyobrazić realizację takiej jedności (tj. jedności z gatunkiem w sensie marksow- 
skim) w innej postaci niż totalitarna? W innym miejscu Kołakowski podkreślił, 
że marksowska wizja jedności może zrealizować się jedynie w postaci społeczeń
stwa despotycznego, i to nie ze względu na immanentą treść tej formuły.

M arks marzył o uszczęśliwieniu ludzkości być może dlatego, że -  jak mówi 
Simone Weil -m ia ł on serce współczujące. I ani oskarżanie go o to, co odwołując 
się do niego zbudowano w sto lat później, ani obrona intencji Marksa, ani 
podawanie ich w wątpliwość, nie zaprowadzi nas daleko. Nie ma oczywiście 
żadnych podstaw do tego by sądzić, że M arks chciał kogokolwiek świadomie 
wprowadzić w błąd, zalecając nam swoje recepty na zbawienie świata i zapew
nienie nam tu, na ziemi wiecznej szczęśliwości. Marks, że użyję znów słów 
Simone Weil, „nie miał zamiaru wprowadzić w błąd publiczności. Publiczno
ścią, którą musiał wprowadzić w błąd. żeby móc żyć, był on sam” . Podobnie jak 
dla samego M arksa intencje jednostek niewiele ważyły w ocenie wyników i sensu 
społecznego ich zachowań, o czym autor sam przypomina w innym kontekście 
(s. 172, t. 1), tak niepotrzebnie intencje samego M arksa są z takim naciskiem 
analizowane, gdy mowa o wynikach i społecznym sensie jego teorii. W Epilogu 
Kołakowski zmodyfikuje nieco swoją opinię na ten temat, stwierdzając, że 
„intencje M arksa nie są rozstrzygające w rozważaniu historycznych losów jego 
doktryny” .

Zastanawianie się nad „logiką doktryny” wymagałoby więc raczej, by 
zamiast pytać o intencje, pytać o to, czy M arks sam był w jakimś stopniu 
świadom tego, że jego wizja przyszłości nie bardzo się zgadza z założeniami, na 
których się opierała; że wewnętrzna logika doktryny otwiera możliwości nie 
brane pod uwagę przy jej konstruowaniu. Inaczej mówiąc, czy on sam nigdy nie 
podejrzewał, że „sam siebie w błąd wprowadza” . Jeśli to, co było w nim 
z proroka, utwierdzało go w przekonaniu o własnej nieomylności, to przecież 
jako uczony znał dobrze męki wątpliwości. Fakt, że pisał Kapitał przez 
czterdzieści lat, zdaje się mówić o tym wystarczająco. Był jednak „odporny” na 
krytykę ze strony swoich oponentów ideologicznych. Zarzuty ignorował iub 
odpowiadał z sarkazmem, inicjując arogancki styl polemiki, który tak dobrze 
przyjął się w marksizmie. Bardzo charakterystyczna jest z tego punktu widzenia 
reakcja M arksa na uwagi Bakunina, twierdzącego, że „dyktatura proletariatu, 
nawet najbardziej czerwona, nieuchronnie przekształci się w dyktaturę nad 
proletariatem” . Co za brednie, godne sztubaka -  odpowiadał Marks. Kiedy zaś 
Bakunin pytał: „Co to znaczy proletariat podniesiony do godności klasy 
rządzącej? Czy to znaczy, że wszyscy Niemcy, których jest czterdzieści milio
nów, staną się członkami rządu” , M arks z całą powagą odpowiada: „Oczywiście, 
bowiem cała rzecz zaczyna się od samorządu gminnego” . Ale nawet na temat 
organizacji owego samorządu, od którego „wszystko się zaczyna”, nie mówiąc już
o stosunkach owego gminnego samorządu do samorządów na innych „wyższych”
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szczeblach, już nic nie powiedział. I ta wstrzemięźliwość, którą marksiści 
zwykli chwalić jako dowód „antyutopizmu” klasyków, wydaje się dostatecznie 
wymowna.

Marks potraktowałby Bakunina tak, jak Stalin potraktował Bucharina, gdyby 
miał odpowiednie po temu środki, pisał Koestler. Trudno powiedzieć, co by było 
gdyby, ale historia sporu między Marksem a Bakuninem w Pierwszej Międzyna
rodówce pozwala raczej przypuścić, że nie uszłoby Bakuninowi „na sucho” . Ale 
nie wynika z tego, że doktryna M arksa czy on sam jest odpowiedzialny za 
zbrodnie dokonane sto lat później, nawet jeśli w make-up’ie ideologicznym tych, 
którzy owych zbrodni dokonywali, doktryna ta ważyła jako istotny składnik.

Z drugiej jednak strony, jeśli nie ma powodu, żeby M arksa obwiniać, to 
również nie ma powodu do przyjęcia takiej linii „obrony”, jaką podjął 
Kołakowski, gdy podkreśla, że M arks „nie kwestionował demokratycznych 
zasad rządzenia” , lub więcej, „uważał je za oczywisty składnik ludowładztwa” . 
Od Przyczynka do K rytyki Heglowskiej Filozojii Prawa do Krytyki Programu 
Gotajskiego bowiem Marks, o ile o demokracji mówił, mówił o niej zawsze jako
0 formie władzy państwowej, zasługującej na odesłanie do lamusa wraz 
z państwem jako takim. I im dalej, z tym większą ironią mówił o tzw. 
ludowładztwie w demokratycznej republice, które będzie zastąpione przez 
„rzeczywiste ludowładztwo” czyli „rewolucyjną dyktaturę proletariatu” , a póź
niej, w owym już zrealizowanym społeczeństwie komunistycznym, przez ową 
„absolutną jedność” , której sensu ani charakteru już bliżej się nie określało.

Inny argument, który Kołakowski w tej „obronie” wysuwa, polega na 
stwierdzeniu, że sformułowanie „dyktatura proletariatu” zostało przez M arksa 
użyte tylko dwa razy i to nie w sensie Leninowskim (s. 429, t. 1). Stwierdzenie to 
spotyka się dość często wśród „krytycznych” marksistów, „rewizjonistów” itp., 
którzy chcieliby zachować M arksa, ale uwolnić go od „przykrych konotacji” ,
1 stwierdzenie Kołakowskiego z tego pewnie jego własnego krytyczno-marksis- 
towskiego okresu pochodzi. Rzecz jednak nie tylko w arytmetyce, choć i ta 
arytmetyka nie jest tutaj dokładna. Chociaż takich „wzmianek” można w pis
mach M arksa znalezc duzo więcej mz dwie, to przccicz nic w tym rzecz. Byc 
może też, że Marks istotnie kładł w to pojęcie inną treść niż ta, którą później 
włożył w nie Lenin -  dla M arksa to wciąż było jeszcze pojęcie abstrakcyjne, gdy 
dla Lenina to była już sprawa utrzymania siłą zdobytej władzy. Próby 
wyeliminowania tego pojęcia z zasobu pojęć istotnych dla doktryny M arksa nie 
są czymś nowym, chociaż on sam uważał je za nader ważne swoje odkrycie, 
o czym explicite pisał w liście do Weydemeyera, określając je jako „swój wkład” 
do teorii klas i walki klasowej. W latach dwudziestych np., takie próby były 
podejmowane przez młodych marksistów w Rosji Sowieckiej -  była to swoista 
próba sprzeciwu wobec realnej dyktatury przez podważenie zasady teoretycz
nej, do której owa dyktatura się odwoływała. Riazanow, polemizując wtedy z tą 
tendencją, pochwalił Bakunina za przenikliwość, która jego zdaniem wyraziła
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się w podkreśleniu przez Bakunina, że dyktatura proletariatu jest centralną osią 
marksowskiej koncepcji organizacji społeczeństwa. Bakunin, twierdził Riaza- 
now, lepiej rozumiał M arksa niż ci młodzi „czerwoni profesorowie” . Ciekawe, 
że Kołakowski, który również chwali Bakunina za jego zdaniem „nadzwyczajną 
przenikliwość” (s. 260, t. 1), widzi jej wyraz w tym, że „Bakunin był pierwszym, 
który jak gdyby wydedukował leninizm z marksizmu” (tamże). Co za dziwne 
przestawienie perspektywy -  Bakunin był przecież rówieśnikiem M arksa i swoje 
zarzuty kierował przeciwko Marksowi, nie zaś przeciwko jeszcze nie ist
niejącemu Leninowi.

Skomplikowany proces poszukiwań podjętych w celu wyjaśnienia problemu, 
który dla autora jest nie po prostu problemem badawczym wielkiej wagi, ale 
również -  jeśli nie nade wszystko -  problemem moralnym, został ukazany bardzo 
wyraźnie. W wahaniach, zmianach opinii, w samym braku konsekwentnego 
stanowiska wreszcie, widoczne są etapy dojrzewającego nowego spojrzenia na 
całą tę ogromną problematykę. I wreszcie, we Wstępie do tomu pierwszego, autor 
określa wszelkie próby konfrontowania współczesnego komunizmu, jego prakty 
ki z oryginalną doktryną M arksa jako „źle postawione” . Ale praca została już 
napisana, pytania postawione i różne próby odpowiedzi -  udzielone. Obraz 
wysiłku wydatkowanego przez autora w procesie swego własnego wyzwalania się 
z marksizmu zarysowuje się dzięki temu wyraźniej. I to świadectwo zmagania się 
z doktryną, na jakie narażona jest niespokojna, poszukująca myśl, rzuca zarazem 
światło na doktrynę samą, na fascynującą siłę tej -  by użyć wyrażenia Leszka 
Kołakowskiego -  „największej fantazji naszego stulecia”, która dla jakże wielu 
była błędnym ognikiem, sprowadzającym tę myśl na manowce.
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Summary

This paper is not a review o f the Main Currents o f Marxism: it is an attempt, the author 
says, to discover in the history of marxism, as worked out by Kołakowski, a testimony of 
his own views’ evolution. She aims therefore to show how Kołakowski, simply through 
watching attentively and tracing the history o f marxism and its ramifications, since the 

origins until the final dissolution, d iscloses-w hile writing the whole sto ry -th e  course of 
his progressive getting out of the doctrine, once accepted as his own.


