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Problem rewolucji spo³ecznej
w myœli Herberta Marcusego
W strukturze teoretycznej myœli Herberta Marcusego wyró¿niæ mo¿emy dwie
perspektywy postrzegania zmiany spo³ecznej. Ujêcie pierwsze, namys³em obejmuj¹c przeobra¿enia dokonuj¹ce siê w ramach systemów spo³eczno-gospodarczych socjalizmu i kapitalizmu, dostarcza konkluzji to¿samych z tez¹ o ich konwergencji. Perspektywa druga oznacza projekt zmiany spo³ecznej daj¹cy siê
zawrzeæ w obrêbie teorii rewolucji. O ile pierwszy kierunek namys³u Marcusego
jest zwi¹zany z wymiarem czysto teoretycznym – stanowi efekt obiektywizuj¹cej
analizy w postaci sformu³owanej cz¹stkowej teorii ontologicznej, o tyle Marcusego koncepcja rewolucji, wychodz¹c od przes³anek teoretycznych Marksa, zawiera
siê ostatecznie w ramach doktryny praktycznej, stawiaj¹c przede wszystkim pytania o adekwatnoœæ marksowskiego pojêcia rewolucji dla wspó³czesnej Marcusemu rewolucyjnej praxis w warunkach póŸnego kapitalizmu.

1. Teoria konwergencji
Nauki spo³eczne, przejmuj¹c pojêcie konwergencji (³ac. convergere – zbieraæ siê)
od nauk przyrodniczych, wyposa¿y³y je w analogiczny potencja³ semantyczny.
W tych ostatnich naukach, szczególnie w biologii, konwergencja oznacza zbie¿noœæ, rozumian¹ jako „podobieñstwo organizmów z ró¿nych grup systematycznych, wynikaj¹ce nie z pokrewieñstwa, lecz z przystosowania siê do podobnych
warunków ¿ycia”1. Na gruncie socjologii, czy nauk spo³ecznych w ogólnoœci, konwergencja oznacza odpowiednio „proces ewolucji zbie¿nej, która zachodzi pomiêdzy odmiennymi systemami polityczno-gospodarczymi – kapitalizmem i socjalizmem”2. Owa konwergencja wyra¿a siê na najbardziej ogólnym poziomie w:
– ujednolicaniu celów, mimo „pozornych” ró¿nic, w obrêbie obu systemów
– g³ównie celów zogniskowanych wokó³ zwiêkszania dobrobytu materialnego spo³eczeñstwa;
1
2

W. Kopaliñski, S³ownik wyrazów obcych i zwrotów obcojêzycznych, Warszawa 1991, s. 279.
W. Morawski, Teoria konwergencji, w: Encyklopedia socjologii, t. 4, Warszawa 2002, s. 185.

128

Przemys³aw Pluciñski

– d¹¿eniu do wspomnianych celów za pomoc¹ najbardziej efektywnych na
gruncie danego systemu zespo³u œrodków (przyk³adowo, odmienne mechanizmy alokacji: rynek w kapitalizmie, biurokratyczne planowanie
w socjalizmie).
Konsekwencj¹ jest wy³anianie siê wzglêdnie homogenicznego porz¹dku
„spo³eczeñstwa przemys³owego”, „technologicznego”, „zindustrializowanego”.
Jako podstawowych przedstawicieli teorii konwergencji warto wskazaæ: Jamesa
Burnhama, Raymonda Arona, czy te¿ Walta W. Rostowa i Johna K. Galbraitha. Na
szczególn¹ uwagê zas³uguje tu R. Aron, który najwyraŸniej spoœród wymienionych twórców stawia³ tezê, i¿ cywilizacja europejska, patrz¹c na ni¹ z zewnêtrznej
wobec niej perspektywy – a przemyœleñ dokonywa³ podczas podró¿y do Azji
– nie jest tak naprawdê podzielona na bloki socjalistyczny i kapitalistyczny, stanowi natomiast jednolit¹ cywilizacjê przemys³ow¹. Teoria konwergencji jest zatem
odmian¹ szerokiego paradygmatu modernizacyjnego, i tak te¿ – poprzez pryzmat
procesów modernizacyjnych – postrzega rozwój w obrêbie antagonistycznych
porz¹dków spo³eczno-gospodarczych. Istot¹ bowiem zarówno kapitalizmu, jak
i socjalizmu jest polityka ci¹g³ej gospodarczej progresji i waloryzacja wymiernego
wzrostu gospodarczego (a nie spo³ecznego), jako g³ównych probierzy rozwoju.
Œcie¿ka socjalistyczna poddana ogl¹dowi przez ten w³aœnie pryzmat jest wiêc wyraŸnie pewn¹ odmian¹ strategii modernizacji poprzez industrializacjê, nawet jeœli
w porównaniu z kapitalizmem stanowi modernizacjê opaczn¹ (mniej wydajn¹).

2. Ku jednoœci przeciwieñstw
Marcuse, rozpatruj¹c kwestiê konfliktu pomiêdzy spo³eczeñstwami realnego
socjalizmu i nowoczesnego kapitalizmu, rezygnuje z naocznoœci mog¹cej prowadziæ do tezy o radykalnej opozycji i podnosi g³os w kwestii realnie wystêpuj¹cych
tendencji do upodobniania siê wrogich organizacji spo³eczno-gospodarczych.
Znamienita czêœæ teorii konwergencji podkreœla³a zazwyczaj jednostronnoœæ procesu: b¹dŸ to „socjalizowanie kapitalizmu” (reformiœci), b¹dŸ te¿ tendencjê imitacyjn¹
socjalizmu wobec kapitalizmu (w¹tek modernizacyjny, obecny choæby u Rostowa).
U Marcusego znajdujemy z kolei styl myœlenia podkreœlaj¹cy wspó³rzêdnoœæ obu
procesów. Nastêpuje „socjalizacja” zachodniego kapitalizmu, gospodarki zachodnie wytwarzaj¹ spo³eczeñstwo dobrobytu, „wzrastaj¹cy standard ¿ycia rozci¹gaj¹cy siê na ludnoœæ uprzednio spo³ecznie upoœledzon¹”3; realny socjalizm
opiera siê z kolei na masowym uprzemys³owieniu, rzeczywist¹ pogoñ za zdobyczami kapitalizmu i próbie ich osi¹gniêcia na drodze planowej, zmonopolizowanej przez pañstwo, a nie rynkowej, gospodarki. Wspólnym mianownikiem obu
tendencji jest fakt silnie rozwiniêtego sektora przemys³u jako podstawy ekonomicznej spo³eczeñstwa i postêpuj¹cej industrializacji jako podstawowej przes³anki po3

M. Marcuse, Aggressiveness in Advanced Industrial Society, w: Negations: Essays in Critical Theory,
Boston 1968 (http://www.wbenjamin.org/marcuse.html).
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stêpu w obu typach spo³eczeñstw. Technika w obu porz¹dkach, miast byæ u¿ywana przez pryzmat swego potencja³u emancypacyjnego (Marks), staje siê œrodkiem
panowania nad spo³eczeñstwem. Cywilizacja przemys³owa w obu swych odmianach wytwarza bowiem swoiste mechanizmy w³adzy. W tym momencie w³aœnie
nale¿y doszukiwaæ siê dystynkcji pomiêdzy badanymi przez niemieckiego socjologa porz¹dkami. Podstawa rozró¿nieñ tkwi, wobec paralelnych celów, w doborze odmiennych – najskuteczniejszych w obrêbie ka¿dego z porz¹dków – narzêdzi administrowania i sprawowania kontroli.
W spo³eczeñstwach kapitalistycznych w³adza ma najczêœciej charakter mniej
lub bardziej dyskretnego warunkowania ekonomicznego, poprzez manipulacjê
stopniem zaspokojenia potrzeb. Zarzuty Marcusego wzglêdem nowoczesnego
spo³eczeñstwa daj¹ siê wpisaæ w mannheimowsk¹ koncepcjê partykularnej ideologii, wy³o¿on¹ w Ideologii i utopii, oznaczaj¹c¹ „zakwestionowanie okreœlonych
pogl¹dów i wyobra¿eñ dlatego, ¿e uwa¿a siê je za mniej lub bardziej œwiadome
maskowanie stanów faktycznych, których poznanie nie le¿y w interesie jakichœ si³
lub grup spo³ecznych”4. Stosunek w³adzy Ÿród³o swe znajduje w narzucaniu
œwiadomoœci fa³szywej. Polega na takim umiejêtnym zarz¹dzaniu zachowaniem,
by umacniaæ interesy rz¹dz¹cych. Potrzeby „»fa³szywe« to takie, które s¹ narzucone jednostce w procesie jej represjonowania, przez partykularne interesy spo³eczne: potrzeby, które utrwalaj¹ znój, agresywnoœæ, cierpienie i niesprawiedliwoœæ”5.
W³adza jest sprawowana poprzez narzucenie jednostkom wizji koniecznoœci
uczestnictwa w bezalternatywnym, a wiêc „jednowymiarowym” porz¹dku produkcji i konsumpcji, który co prawda zaspokaja ich potrzeby, ale znakomita czêœæ
tych potrzeb jest narzucona w interesie sprawuj¹cych w³adzê. Marcuse zwraca
uwagê na fakt, i¿ w³adza to nie tylko naga przemoc, ¿e taki charakter w³adzy wydaje siê wspó³czeœnie ustêpowaæ miejsca warunkowaniu ekonomicznemu, a kategoria „wolnego dochodu” jest jednym z narzêdzi subtelnej, niewidocznej kontroli.
Marcuse sw¹ koncepcjê ideologii wyra¿a dalej w polemice z weberowskim, formalnym rozumieniem racjonalnoœci. Weber swoje pojêcie „racjonalnoœci” wywiód³
z celowo-racjonalnego dzia³ania6. Dla Marcusego to, co Weber „nazwa³ »racjonalizacj¹«, prowadzi nie do »racjonalnoœci« jako takiej, ale – w imieniu racjonalnoœci
– do okreœlonej formy zamaskowanego panowania politycznego”7. Ideologicznoœæ technologicznego aparatu polega na maskowaniu rzeczywistego wymiaru
i zwi¹zków miêdzy technologi¹ i panowaniem. Niemniej jednak nie tylko technika ma charakter ideologiczny, jest ona bowiem czêsto pochodn¹ wiedzy naukowej, która we wspó³czesnych spo³eczeñstwach zosta³a oddana w s³u¿bê ideologii.
Marcuse zatem przypisuje ideologicznoœæ nie tylko naukom spo³ecznym – jak
4
S. Kozyr-Kowalski, Ideologia i prawda, w: Teorie spo³eczne a mo¿liwoœci praktyczne, R. Cichocki
(red.), Poznañ 1997, s. 131.
5
H. Marcuse, Cz³owiek jednowymiarowy. Badania nad ideologi¹ rozwiniêtego spo³eczeñstwa przemys³owego, Warszawa 1991, s. 21.
6
M. Weber, Osobliwoœci kultury zachodniej, w: idem, Szkice z socjologii religii, Warszawa 1995,
s. 69-87.
7
J. Habermas, Nauka i technika jako ideologia, w: Czy kryzys socjologii? J. Szacki (red.), Warszawa
1977, s. 343.
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chcia³by to postrzegaæ œwiat przyrodoznawców i techników, przekonany o absolutnej obiektywnoœci przedmiotu swych zainteresowañ – ale przede wszystkim
naukom technicznym czy ogólnie rozumianemu przyrodoznawstwu. Ich wytwory mog¹ byæ równie¿ oddane na s³u¿bê fa³szywie rozumianych idei, a wiele z nich
jest w tym celu tworzonych.
„Rewersem teorii” konwergencji Herberta Marcuse s¹ jego studia sowietologiczne diagnozuj¹ce kondycjê rosyjskiego wariantu porz¹dku realnego socjalizmu, które to powsta³y w du¿ej mierze podczas jego pracy w Russian Institute przy
Uniwersytecie Columbia (1950-1951) oraz w Russian Centre Uniwersytetu Harvarda (1952-1954). Owocem podjêtej tam pracy badawczej by³a publikacja Soviet
Marxism. A critical analysis – krytycznej analizy leninowskiej ideologii i stalinowskiej rzeczywistoœci Zwi¹zku Radzieckiego8. Podstawowa teza g³osz¹ca, i¿ realizowany radziecki projekt nie ma wiele wspólnego z socjalistycznymi ideami
Marksa i Engelsa, a nawet jest im przeciwstawny, uczyni³a z Marcusego badacza
szeroko znanego, ale niestety przysporzy³a mu te¿ z³ej s³awy – szczególnie w pañstwach bloku socjalistycznego, gdzie sta³ siê przedmiotem bezpardonowych ataków. Ataki te, przydawszy mu miano „¿arliwego, wojuj¹cego antykomunisty”,
by³y jednak najczêœciej wyrazem z³ej woli i arbitralnych interpretacji.
Zaczyn krytycznego spojrzenia na radzieck¹ rzeczywistoœæ da³ siê rozpoznaæ
ju¿ w epilogu do Reason and Revolution (1954), które to pos³owie pominiête zosta³o
w polskim wydaniu pracy (1966). Wskazywa³ tam Marcuse na odmiennoœæ kapitalizmu, który obserwowa³ Marks, w porównaniu z kapitalizmem „regulowanym
przez pañstwo”9. Marks wierzy³, ¿e klas¹ mog¹c¹ transcendowaæ wspó³czesny
mu, niesprawiedliwy porz¹dek spo³eczny by³a klasa robotnicza: „nowe zasady
i wartoœci mog³a urzeczywistniæ tylko klasa wolna od starych i represywnych zasad i wartoœci, której egzystencja ucieleœnia³a g³êbok¹ negacjê kapitalistycznego
systemu, a poprzez to mo¿liwoœæ historyczn¹ opozycji i przezwyciê¿enia tego systemu”10. Marcuse jednak nie pok³ada nadziei w mesjanistycznej roli œwiatowego
proletariatu, jak choæby Lenin czy Lukács. Dostrzeg³ bowiem istotne zmiany, które
to wprowadzi³ kapitalizm zorganizowany, a wed³ug niego marksowskie przekonanie o szczególnym pos³annictwie proletariatu stosowa³o siê do modelu kapitalizmu wolnokonkurencyjnego. To w³aœnie owa transformacja da³a pod³o¿e do
„transformacji Marksizmu w Leninizm i zdeterminowa³a los radzieckiego
spo³eczeñstwa – jego postêp pod ciê¿arem nowego systemu produktywnoœci”11.
Skok modernizacyjny dokonany w spo³eczeñstwie radzieckim, w du¿ej mierze
dziêki transformacji ustroju, nie tylko pomno¿y³ potrzeby i œrodki ich zaspokajania,
ale tak¿e u³atwi³ kontrolê nad masami, tworz¹c ogromny system przeroœniêtej
8
Podobn¹ analizê zaproponowa³ znacznie póŸniej (1981) inny wybitny przedstawiciel antykomunistycznej lewicy – Cornelius Castoriadis. Co ciekawe, i nieco zastanawiaj¹ce, nie odniós³ siê
w swojej pracy do wczeœniejszych ustaleñ Marcusego. Por. C. Castoriadis, W obliczu wojny, Londyn
1985.
9
J. Habermas, Na czym polega dziœ kryzys? Problemy uprawomocnienia w póŸnym kapitalizmie,
w: idem, Teoria i praktyka, Warszawa 1983.
10
H. Marcuse, Reason and Revolution. Hegel and the Rise of Social Theory, New York 1954, s. 435.
11
Ibidem, s. 435.
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biurokracji. Paradoksalnie, te konsekwencje powstania spo³eczeñstwa „socjalistycznego” wzmocni³y zachodni biegun kapitalistyczny, a uczyni³y to w dwójnasób:
– wyizolowana rewolucja bolszewicka po niepowodzeniu œwiatowego procesu rewolucyjnego po I wojnie œwiatowej oddzieli³a œwiat socjalizmu od
koniecznej wysokorozwiniêtej bazy ekonomicznej krajów wysoko rozwiniêtych, co zmusi³o j¹ „do wejœcia na drogê uprzemys³owienia za pomoc¹
terroru na bazie w³asnych œrodków”, by jak najszybciej osi¹gn¹æ zdobycze
zachodniej industrializacji12; jednak¿e „w porównaniu z marksowsk¹ ide¹
socjalizmu, stalinowskie spo³eczeñstwo by³o nie mniej represywne ni¿
kapitalistyczne, tylko o wiele biedniejsze”13;
– pañstwo radzieckie rozwinê³o siê w wysoce „zracjonalizowany” biurokratyczny aparat podleg³y imperatywowi uprzemys³owienia na tyle silny, by
konkurowaæ ze œwiatem Zachodu, który to jednak odpowiedzia³ równie¿
totaln¹ mobilizacj¹ i zjednoczy³ siê w niespotykanej dot¹d skali14.
We wstêpie do drugiego angielskiego wydania Soviet Marxism autor zaznacza,
¿e „u¿ycie w którymkolwiek miejscu tego studium terminu »socjalistyczny«
w odniesieniu do spo³eczeñstwa radzieckiego nie oznacza, ¿e spo³eczeñstwo to
jest socjalistyczne w takim sensie, w jakim brali je pod uwagê Marks i Engels. Jednak¿e bêdzie postawiona teza, ¿e pierwotnym zamiarem i celem rewolucji bolszewickiej by³o osi¹gniêcie socjalistycznego spo³eczeñstwa”15. Cel ten jednak nie zosta³
zrealizowany z uwagi na wspomniane przes³anki: reformê w obrêbie kapitalizmu
zachodniego i sk³onnoœæ do naœladownictwa b¹dŸ poœcigu za drog¹ rozwojow¹
œwiata zachodniego. Faktem obrania takiej drogi rozwojowej obci¹¿a Lenina, który
sprzeniewierzy³ siê przes³ankom Marksa i wywo³a³ rewolucjê w kraju, w którym
niedorozwój si³ produkcyjnych skaza³ wszelk¹ rewolucjê na pora¿kê i niemo¿noœæ
realizacji jej podstawowego zadania – powo³ania prawdziwie socjalistycznego
spo³eczeñstwa, gdzie œrodki produkcji s¹ w rêkach bezpoœrednich wytwórców.
Marcuse, jakkolwiek nie traktuj¹cy pism Marksa dogmatycznie, bardzo powa¿nie
traktowa³ bowiem marksowskie za³o¿enie o bezwzglêdnej wa¿noœci rozwiniêtej
bazy produkcyjnej przy tranzycji od kapitalizmu do socjalizmu. Jest to bardzo
wa¿ki problem w pismach Marcusego, na który wskazuje równie¿ w Cz³owieku
jednowymiarowym, i¿ baza ekonomiczna to konieczna przes³anka ucieleœnienia rozumnego porz¹dku spo³ecznego16. ¯adne bowiem zabiegi „œwiadomoœci wnoszonej” nie mog¹ skoñczyæ siê powodzeniem, gdy baza ekonomiczna przeczy szansom lepszego bytowania spo³eczeñstwa jako ca³oœci.
W spo³eczeñstwie socjalistycznym technika przek³ada siê na panowanie poprzez zbiurokratyzowany aparat, siln¹ administracjê, a w razie potrzeby dyscyp12

Ibidem, s. 438.
Ibidem, s. 438.
14
Ibidem, s. 439; H. Marcuse. Esej o wyzwoleniu, w: Marksizm XX wieku, t. III, J. Dobieszewski,
M. J. Siemek (red.), Warszawa 1990, s. 41.
15
H. Marcuse, Die Gesellschaftslehre des sowjetischen Marxismus, Neuwied–Berlin 1969, s. 29.
16
H. Marcuse, Cz³owiek…, op. cit., s. 73.
13
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linowanie przymusem. Trzeba podkreœliæ, i¿ wymaga³a tego sama socjalistyczna
industrializacja z uwagi na jej mocno przyspieszony charakter. Aby bowiem sprawowaæ kontrolê nad dynamicznie rozwijaj¹cym siê aparatem technicznym, administrowanie musi byæ silnie zbiurokratyzowane. Miêkkim narzêdziem regulacji
zachowañ jest nie, jak ma to miejsce w kapitalizmie, narzucanie fa³szywych potrzeb (czyli konsumpcyjne zwieñczenie ³añcucha produkcji-konsumpcji), a raczej
ingerencja w kwestiê etyki pracy i ideologicznie wspomagane manipulowanie
jednostkowymi motywacjami do wzrostu wydajnoœci i pos³uszeñstwa, nieznajduj¹ce jednak ostatecznie pokrycia – jak ma to miejsce w kapitalizmie – we wzroœcie prywatnej konsumpcji. Skrajnie sprywatyzowana ideologia sukcesu jest zastêpowana ja³ow¹ ideologi¹ wspólnoty.
Marcuse traktuje jednak tezê o konwergencji jako warunkow¹ i historyczn¹.
Kapitalizm „socjalizuje siê” bowiem pod presj¹ zagro¿enia socjalistycznego i w obawie przed nastrojami rewolucyjnymi w jego obrêbie; socjalizm z kolei uprzemys³awia siê, by stanowiæ przeciwwagê dla potêgi kapitalizmu. Konwergencja
ma wiêc charakter dwustronny, ale opatrzony zastrze¿eniem: jej katalizatorem jest
ci¹g³e polityczne zagro¿enie globalnym konfliktem. Marcuse wskaza³, niejako
„proroczo”, na rezultat ewentualnego triumfu kapitalizmu i zakoñczenia polityki
zimnowojennej. „Wygaszenie konfliktów oznacza³oby wy³onienie siê rzeczywistej ekonomii œwiatowej – kres pañstwa narodowego, narodowego interesu, narodowego biznesu (...)”17.
Realizm ów odró¿nia zatem znacznie Marcusego od „czystych” przedstawicieli teorii konwergencji. Marcuse nie zak³ada bowiem wy¿szoœci modelu kapitalistycznego (jak Rostow, Aron czy Galbraith) i ods³ania mechanizmy urzeczowienia
w obrêbie obu porz¹dków, oba zreszt¹ uwa¿aj¹c w rzeczywistoœci za skrajnie
opresyjne. Ich opresyjnoœæ powinna zostaæ, zdaniem niemieckiego myœliciela,
zniesiona. Projektem przekroczenia stanowionego (established) porz¹dku spo³ecznego zajmuje siê jednak, pozostaj¹c w obrêbie tradycji marksowskiej, tylko i wy³¹cznie
w kontekœcie rewolucyjnego przejœcia od kapitalizmu do (niezbiurokratyzowanego) socjalizmu.

3. Teoria rewolucji
Rewolucja to dla Herberta Marcusego katalizator zmian spo³ecznych. Wynika
to g³ównie z teoretycznych inspiracji autora: zaw³aszczenia myœli heglowskiej i jej
pochodnej w teorii Marksa oraz przekonania o konstruktywnym charakterze
wszelkiej negatywnoœci. Rewolucja wed³ug Marcusego spe³nia w³aœnie ten wymóg w odró¿nieniu od zmiany ewolucyjnej, która ze swej istoty zawsze podtrzymuje dany system dominacji, a wiêc w istocie petryfikuje zastany porz¹dek, czyni¹c go tylko i wy³¹cznie bardziej znoœnym. Pocz¹tkowo Marcuse bezkrytycznie
przyjmowa³ za³o¿enie Marksa o rewolucyjnym potencjale tkwi¹cym w klasie ro17

Ibidem, s. 79-80.

Problem rewolucji spo³ecznej w myœli Herberta Marcusego

133

botniczej, jako jedynej klasie zdolnej do „czynu radykalnie przekszta³caj¹cego”18,
z czasem zaœ zrewidowa³ swój pogl¹d.
Pojêcie rewolucji traktuje Marcuse jako typowe pojêcie dialektyczne, a wiêc
podlegaj¹ce rozwojowi historycznemu, zawieraj¹ce tendencje oraz kontrtendencje. „»Ponowne badanie« jest dlatego elementem pojêcia rewolucji, czêœci¹ jego
wewnêtrznego rozwoju”19. Marcuse przed rekonstrukcj¹ marksowskiego pojêcia
krótko rekapituluje jego pierwotne znaczenie. Rewolucja:
– to rewolucja socjalistyczna – obalaj¹ca system kapitalistyczny, wprowadzaj¹ca wspóln¹ w³asnoœæ œrodków produkcji kontrolowanych przez bezpoœrednich producentów;
– rozpoczyna siê w zaawansowanych przemys³owych spo³eczeñstwach;
– ma miejsce podczas ekonomicznego kryzysu, os³abiaj¹cego aparat panowania;
– przeprowadzona jest poprzez masowe dzia³anie klasy pracuj¹cej na du¿¹
skalê i prowadzi do przejœciowego okresu dyktatury proletariatu.
Marksowskie pojêcie wymaga jednak, wed³ug Marcusego, powtórnego rozpatrzenia, przede wszystkim z uwagi na odmiennoœæ obecnego stadium „póŸnego”
kapitalizmu wzglêdem kapitalizmu badanego przez Marksa. Marcuse nie buduje,
korzystaj¹c z przes³anek Marksa, nowego, konkretnego i zamkniêtego pojêcia rewolucji, wnosi raczej do projektu marksowskiego poprawki (traktuj¹c milcz¹co
i nieco profetycznie Marksa przekonanie o „koniecznoœci” rewolucji jako aksjomat
i nie poddaj¹c tego problemu zasadniczej dyskusji). Klasa robotnicza w jego ujêciu
traci swój potencja³ rewolucyjny, gdy¿ coraz bardziej integruje siê (lub jest integrowana) z systemem kapitalistycznym20. Autor podziela w tym momencie tezê o postêpuj¹cym „zbur¿uazyjnieniu klasy robotniczej” w kontekœcie „starzenia siê
marksizmu”, które to zbur¿uazyjnienie powoduje przyjmowanie postaw reformatorskich lub nawet ca³kowit¹ ignorancjê na kwestie socjalne.
Wygaszenie potencja³u rewolucyjnego klasy robotniczej jest odzwierciedleniem procesów zachodz¹cych w obrêbie samej bazy spo³eczeñstwa. W ujêciu Marcusego przeobra¿enia w sferze ekonomii dotycz¹ przede wszystkim stopniowego
zmniejszania siê:
– udzia³u pracy fizycznej w procesach produkcji,
– udzia³u maszyn w procesach produkcji jako takiej,
– braków na rynku,
– potrzeby zniesienia wyzysku zakorzenionego w procesach produkcji21.
Te ogólnikowe warunki dope³nia jednak w innym miejscu Marcuse znacznie
ciekawszymi spostrze¿eniami na temat marksowskiego ujêcia klasy robotniczej
18
H. Marcuse, Przyczynki do fenomenologii marksizmu historycznego, „Colloquia Communia”,
1983, nr 4-5 (9-10).
19
H. Marcuse, Re-examination of the concept of Revolution, „New Left Review”, 1969, nr 56, s. 28.
20
D. Kellner, Herbert Marcuse and the Crisis of Marxism, Berkeley–Los Angeles 1985, s. 249-252,
248-318.
21
H. Marcuse, Starzenie siê marksizmu, w: Historia doktryn politycznych. Materia³y Ÿród³owe, A. Reiss,
F. Ryszka, A. Szczeœniak (red.), Warszawa 1972, s. 303.
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i jej potencja³u rewolucyjnego. Zwyk³ bowiem Marcuse, analizuj¹c ten problem,
przywo³ywaæ fragment korespondencji Marksa z Lassallem, gdzie Marks wypowiada kwestiê: „Proletariat albo jest rewolucyjny, albo jest niczym”22. Da³o
to frankfurckiemu myœlicielowi asumpt do oddalenia wulgarnej, obiegowej interpretacji marksowskich pogl¹dów na strukturê spo³eczn¹. Co szczególnie ciekawe, Marcuse explicite przesta³ uto¿samiaæ pojêcie proletariatu z klas¹ robotnicz¹, czy te¿ pracownicz¹ 23 . Nie ka¿da jednostka otrzymuj¹ca œrodki
utrzymania dziêki œwiadczeniu pracy fizycznej jest dla Marcusego proletariuszem. Na miano proletariatu zas³uguje, wed³ug Marcusego, ta czêœæ klasy robotniczej, która – pos³uguj¹c siê konsekwentnie frazeologi¹ marksowsk¹ – stanowi
klasê dla siebie.
Wychodz¹c z powy¿szych przes³anek, Marcuse próbuje wskazaæ na wspó³czesne si³y nosz¹ce w sobie rewolucyjny potencja³. Zostaj¹ nimi, wedle intuicji Herberta Marcuse, radykalna, opozycyjna inteligencja24 i studenci, upoœledzone spo³ecznie mniejszoœci (na przyk³ad narodowe), ruchy narodowowyzwoleñcze w krajach
Trzeciego Œwiata.
Kolejn¹ z istotnych dla nas ró¿nic pomiêdzy kapitalizmem XIX-wiecznym
a wspó³czesnym jest globalny kontekst tego ostatniego. Ujawnia siê on najdobitniej w amerykañskiej hegemonii, próbach narzucania kapitalizmu za pomoc¹ potêgi militarnej. Drugim symptomem tych samych przemian jest dekolonizacja
w krajach Trzeciego Œwiata. Tradycyjnie marksowska teoria traktowa³a si³y rewolucyjne drzemi¹ce na peryferiach wysoko rozwiniêtego kapitalistycznego œwiata
jako co najwy¿ej sprzymierzeñca, potencjalny rezerwuar25 dla „podstawowego historycznego agenta rewolucji” – proletariatu26. Marcuse s¹dzi, ¿e w obliczu trójstronnego podzia³u na Pierwszy, Drugi i Trzeci Œwiat, rywalizacja pomiêdzy kapitalizmem i socjalizmem dzieli równie¿ Trzeci Œwiat, który mo¿e staæ siê
alternatyw¹ i now¹ historyczn¹ si³¹ w opozycji wobec zarówno totalitarnego socjalizmu radzieckiego, jak i spo³eczeñstw kapitalistycznych. Ziarno nadziei zosta³o zasiane, wed³ug Marcusego, podczas rewolucji kubañskiej, jak równie¿
w Wietnamie. Nie popada jednak autor w skrajny optymizm, widzi zagro¿enie
zdominowania prób zbudowania socjalizmu alternatywnego wzglêdem radzieckiego przez Zwi¹zek Radziecki i pyta retorycznie: „Czy skuteczny opór w Wietna22

D. Kellner, Herbert Marcuse..., op. cit., s. 304.
Intuicje Marcusego doskonale zreszt¹ oddaj¹ tendencjê odzwierciedlenia strukturalnych konsekwencji przemian spo³eczeñstw kapitalistycznych, choæby w kontekœcie sygnalizowanego w¹tku
przemiany pojêciowej socjologii: zastêpowania „klasy robotniczej” „klas¹ pracownicz¹”, czy te¿
raczej teoretycznej aktualizacji, gdy¿ „klasa pracownicza” jest pojêciem zakresem szerszym, odzwierciedlaj¹cym te¿ przemiany na rynku si³y roboczej.
24
Co ciekawe, i nadal w polskiej literaturze poœwiêconej Marcusemu niezauwa¿one, zdawa³
siê on co rusz ulegaæ urokowi „dyktatury inteligencji” i jej roli jako awangardy w procesie transcendowania porz¹dku spo³ecznego (por. H. Marcuse, Professoren als Staats-Regenten. ’Spiegel’-Gespräch mit dem Philosophen Professor Herbert Marcuse, „Der Spiegel”, 1967, nr 35; idem, Repressive
Tolerance, w: A Critique of Pure Tolerance, H. Marcuse, R. P. Wolff, B. Moore (red.), Boston 1969,
s. 106).
25
Réservoir – termin u¿ywany przez Lenina.
26
H. Marcuse, Re-examination…, op. cit., s. 29.
23
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mie i obrona Kuby by³yby mo¿liwe bez radzieckiego wsparcia?”27. Obawy Marcusego nie by³y p³onne. Trudnoœci, jakie stanê³y na drodze dokonania takiej
jakoœciowej zmiany, to w du¿ej mierze podkreœlana przez Marcusego koniecznoœæ
wysoko rozwiniêtej bazy techniczno-ekonomicznej, której postkolonialne spo³eczeñstwa nie mia³y. Nêdza mo¿e byæ bowiem zarzewiem rewolty, nigdy rewolucji
spo³ecznej28.
Opozycja w krajach kapitalistycznych (inteligencja i negatywnie uprzywilejowane mniejszoœci) nosi w sobie zarzewie niezgody i potrzebê radykalnego przekszta³cenia oficjalnego porz¹dku29. Nie stanie siê jednak podmiotem radykalnej
zmiany, dopóki nie zostanie wsparta przez klasê robotnicz¹ – nadzieje na taki
alians s¹ z kolei mocno ograniczone. „Jakkolwiek ta »b³êdnoœæ« marksowskiego
pojêcia jest autentycznym i dok³adnym heglowskim Aufhebung, prawdziwoœæ pojêcia zostaje zachowana i potwierdzona na poziomie rzeczywiœcie osi¹gniêtego
rozwoju historycznego”30. Rewolucyjny potencja³ proletariatu zosta³ bowiem zachowany w krajach Trzeciego Œwiata, gdzie popiera on si³y narodowowyzwoleñcze31. Szansa na porozumienie pomiêdzy si³ami opozycyjnymi metropolii i peryferiów polega na „synchronizacji” i uœwiadomieniu obiektywnych napiêæ,
sprzecznoœci systemu kapitalistycznego: postêpuj¹cej automatyzacji jako zagro¿enia bezrobociem, wzrostu znaczenia pracy nieprodukcyjnej, kosztów wojen neokolonialnych maj¹cych militarnie chroniæ kapitalistyczne interesy na podleg³ych,
zewnêtrznych rynkach (bez których, jak wskazywa³a Ró¿a Luksemburg, kapitalizm nie mo¿e istnieæ), irracjonalnego charakteru kapitalistycznej produkcji
pos³uguj¹cej siê doktrynalnym rozumieniem prawa J. B. Saya, i¿ poda¿ zawsze
znajdzie popyt.
Reasumuj¹c swe rozwa¿ania, Marcuse stwierdza, i¿ rola opozycji w krajach
kapitalistycznych jest rol¹ przygotowawcz¹, ich zadaniem jest „radykalne oœwiecenie”, przygotowanie kadr zdolnych do oporu wzglêdem zastanego porz¹dku.
Dzia³ania emancypacyjne w Trzecim Œwiecie z kolei zale¿¹ od kierunku, który
przyjm¹. Marcuse wyraŸnie dostrzega trudnoœci piêtrz¹ce siê przed budowaniem
alternatywy wzglêdem kapitalizmu i radzieckiego socjalizmu – podstawowym
jest s³aboœæ krajów próbuj¹cych owej trzeciej drogi: niedostateczne rozwiniêcie
bazy gospodarczej, co mo¿e groziæ wci¹ganiem ich w orbitê interesów porz¹dków
globalnie dominuj¹cych.
Nie by³ Marcuse doktrynerem czy strategiem rewolucji. Nie nakreœli³ ¿adnej
konkretnej wizji rewolucyjnej przemiany, w któr¹ tak mocno wierzy³. Nie wypowiada³ siê o rewolucji w operacyjnych szczegó³ach, nie ustosunkowywa³ siê te¿ do
27

H. Marcuse, Esej…, op. cit., s. 226.
S. Rainko, Marksizm i jego krytycy, Warszawa 1976, s. 189.
29
Wbrew pozorom nadzieje jakie pok³ada³ w radykalnych ruchach Marcuse, nigdy nie by³y tak
absolutne, jak wskazuje na to czêœæ jego komentatorów. Traktowa³ je Marcuse raczej równie¿ jako
katalizator, którego potencja³ krytyczny ³atwo mo¿e przygasn¹æ w obliczu afirmatywnej kultury
i zdolnoœci kapitalizmu do autoreprodukcji. Wskazuje na to wyraŸnie choæby w polemice z Habermasem (D. Kellner, Herbert Marcuse and the Crisis of Marxism, Berkeley-Los Angeles 1984, s. 305).
30
H. Marcuse, Re-examination…, op. cit., s. 31.
31
H. Marcuse, Starzenie…, op. cit., s. 305-307.
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przemocy rewolucyjnej w sposób jednoznaczny. Choæ jej nie pochwala³, uznawa³
j¹ czêstokroæ za jedyny œrodek obrony przed sam¹ przemoc¹32. „Osobliwy mit,
który mówi, ¿e nie goj¹c¹ siê ranê mo¿e uleczyæ tylko broñ, która tê ranê zada³a,
nie zosta³ jeszcze w historii potwierdzony. Przemoc, która przerywa kr¹g przemocy,
mo¿e zainicjowaæ go na nowo”33. Jednak¿e widaæ u Marcusego wiarê w emancypacyjny charakter si³y. By³a ona mianowicie jedynym œrodkiem zdo³aj¹cym zaradziæ pladze faszyzmu. Marcuse nie stawia³ tez o bezwarunkowej nieuchronnoœci historycznej rewolucji, kreœli³ raczej przes³anki wystêpuj¹ce we wspó³czesnych
spo³eczeñstwach, zarówno przemys³owych, jak i nieuprzemys³owionych, które
mia³y wskazywaæ na koniecznoœæ (ale nie w deterministycznym znaczeniu tego
s³owa) negacji nierozumnego porz¹dku spo³ecznego.

32

Otwarcie potêpia³ Marcuse terror indywidualny (w wydaniu R.A.F.), przede wszystkim jako
strategiê, która zwraca siê przeciwko samym ruchom emancypacyjnym i sprzyja restauracji „starego
porz¹dku”. „Moralnoœæ rewolucyjna” wymaga, wed³ug Marcusego, nie podstêpnych ataków, a raczej otwartej walki. Jedyn¹ racjonaln¹ i prawomocn¹ strategi¹ jest wiêc zorganizowana walka klasowa, realizowana na poziomie omówionego ju¿ aliansu robotników i radykalnej inteligencji (H. Marcuse, Murder Is Not a Political Weapon, „New German Critique”, 1977, nr 12, s. 7-8).
33
H. Marcuse, Eros i cywilizacja, Warszawa 1998, s. 13.

