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Tekst “Lenin i filozofia” został napisany w lutym
1968  roku  i  stanowi  przemówienie  Louisa
Althussera, które ten wygłosił 24 lutego 1968 roku
na  spotkaniu  Francuskiego  Towarzystwa
Filozoficznego.

Niniejsze  wydanie  jest  drugą  polską  publikacją
tekstu dokonaną drukiem. Po raz pierwszy ukazał
się on w “Studiach filozoficznych” nr 11 (168) w
1979 roku.

Tekst  z  języka  francuskiego  przetłumaczył  Jacek
Migasiński.
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Dziękuję waszemu Towarzystwu za zaszczyt, który mi uczyniło, zapraszając mnie do wygłoszenia
tego,  co  nazywa  ono,  odkąd  istnieje  i  co  nazywać  będzie  zapewne  jeszcze  długo  nostalgicznie
rozbrajającym terminem: komunikat (une communication)1.

I

Jest dobrym prawem uczonego przedstawiać komunikat w towarzystwie naukowym. Komunikat i
dyskusja są możliwe tylko jako naukowe. Ale komunikat filozoficzny i dyskusja filozoficzna?

Komunikat  filozoficzny –  termin  ten  wzbudziłby zapewne śmiech Lenina,  ów śmiech prosty i
szczery, w którym rybacy z Capri rozpoznaliby swojaka. Było to dokładnie przed sześćdziesięciu laty, w
1908. Lenin był wtedy na Capri, w towarzystwie Gorkiego, którego szlachetność lubił, a talent cenił, lecz
którego uważał  jednak za  rewolucyjnego drobnomieszczanina.  Gorki  zaprosił go  na Capri do wzięcia
udziału w dyskusjach filozoficznych z małą grupą bolszewickich inteligentów, których poglądy podzielał, z
otzowistami. 1908: to jakby nazajutrz po pierwszej rewolucji październikowej, tej z 1905 r., cofnięcie się i
przytłumienie ruchu robotniczego. Było to również bezkrólewie pośród “inteligentów”, w tym wypadku
pośród inteligentów bolszewickich. Wielu z nich utworzyło grupę znaną w historii pod nazwą otzowistów.

Politycznie otzowiści byli lewakami z racji radykalnych metod: odwołanie (otzyw) przedstawicieli z
Dumy, odrzucenie wszystkich form legalnego działania, bezpośrednie przejście do użycia przemocy. Lecz
te lewicowe proklamacje zakrywały prawicowe pozycje  teoretyczne. Otzowiści mieli słabość do modnej
wówczas filozofii, czy do pewnej mody filozoficznej, do “empiriokrytycyzmu”, którego formę odświeżył
sławny fizyk austriacki Ernst Mach. Ta filozofia fizyka i fizjologa (Mach to nie byle kto: pozostawił swe
nazwisko w historii nauk) nie była bez związku z innymi filozofiami stworzonymi przez uczonych, jak
filozofia Poincarégo i takich historyków nauki, jak Duhem i A. Rey.

Są to zjawiska, które zaczynamy rozpoznawać. Kiedy niektóre nauki przeżywają istotne rewolucje
(jak matematyka i fizyka), zawsze znajdą się zawodowi filozofowie, by ogłosić, że “kryzys nauki”, czy to
matematyki, czy fizyki, rozpoczął się. Te proklamacje filozoficzne są, że ośmielę się tak rzec, w porządku –
ponieważ cała kategoria filozofów spędza swój czas na przepowiadaniu, a więc na czyhaniu na agonię
nauk, by udzielić im ostatnich sakramentów filozofii, ad maiorem gloriam Dei.

Lecz co ciekawsze, że znajdują się równocześnie  uczeni mówiący o kryzysie nauk i odkrywający
nieoczekiwanie zaskakujące powołania filozoficzne, sądząc,  że zamienili  się nagle w filozofów. Myślą
również,  że  wypowiadają  rewelacje,  chociaż  nie  czynią  nic  innego,  jak  powtarzają tylko  oklepane  i
przestarzałe poglądy, które należą do tego [obszaru], jaki filozofia jest właśnie zmuszona uważać za swoją
historię.

My, którzy jesteśmy filozofami jakby z zawodu, skłonni bylibyśmy sądzić, że faktycznie uczeni ci, z
“kryzysu” powstającego przy okazji wzrostu jakiejś nauki, który biorą za swe nawrócenie, wzniecają kryzys
filozoficzny widzialny w tym sensie, w jakim mówi się o dziecku, że przechodzi ono kryzys gorączkowy.
Ich spontaniczna, codzienna filozofia staje się tu po prostu widzialna dla nich samych.

Empiriokrytycyzm  Macha  i  wszystkie  jego  wytwory  wtórne,  Bogdanowa,  Łunaczarskiego,
Bazarowa  etc.,  były  kryzysem  filozoficznym  tego  rodzaju.  Są  one  stanami  chronicznymi.  By  dać,
zachowując przy tym proporcje, mały przykład współczesny tego zjawiska, powiedzmy, że filozofia, którą
niektórzy  uczeni  biologowie,  genetycy,  lingwiści  itp.  wytwarzają  wokół  “informacji”,  jest  małym
“kryzysem filozoficznym tego rodzaju”, z gatunku euforycznych.

Godne  uwagi  w  tych  filozoficznych  kryzysach  uczonych  jest  to,  że  są  one  filozoficznie
zorientowane w jednym i  tym samym kierunku, podejmują,  odmładzając stare  tematy  empirystów lub
formalistów, to znaczy idealistów – mają więc zawsze za adwersarza materializm.

Otzowiści  byli  zatem empiriokrytykami,  lecz  jako  że  byli  marksistami  (będąc  bolszewikami),
głosili, że marksizm winien pozbyć się tej metafizyki przedkrytycznej, którą był “materializm dialektyczny”
1 Komunikat  wygłoszony  we  Francuskim  Towarzystwie  Filozoficznym  24.02.1968  r.,  publikowany  za  zgodą  jego
przewodniczącego Jeana Wahla.
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oraz że winien – aby stać się marksizmem  XX  wieku – przyswoić sobie w końcu filozofię, której mu
zawsze  brakowało,  właśnie  tę  filozofię  idealistyczną,  mętnie  neokantowską,  wymodelowaną  i
uwiarygodnioną przez uczonych –  empiriokrytycyzm.  Niektórzy z bolszewików tej grupy chcieli nawet
włączyć do marksizmu “autentyczne” ludzkie wartości religii, mieniąc się w tym celu “bogatwórcami”.
Lecz zostawmy to.

Zamiarem  Gorkiego  było  więc  zaprosić  Lenina  do  dyskusji  filozoficznej  z  grupą  filozofów
otzowistów. Lenin postawił swoje warunki: drogi Aleksieju Maksimowiczu, pragnę bardzo was odwiedzić,
ale odrzucam wszelką dyskusję filozoficzną2.

Oczywiście było to stanowisko taktyczne: ponieważ tym, co najważniejsze była jedność polityczna
wśród bolszewików na emigracji, nie należało ich dzielić przez dyskusję filozoficzną. Ale w tej taktyce
możemy rozpoznawać o wiele więcej niż to, co nazwałbym praktyką filozofii i świadomość tego, co znaczy
praktykować filozofię; krótko, świadomość tego pierwotnego, brutalnego faktu, że filozofia  dzieli. Jeżeli
nauka jednoczy, i jeżeli jednoczy nie dzieląc, to filozofia dzieli i nie może jednoczyć inaczej, jak tylko
dzieląc.  Pojmujemy  zatem  śmiech  Lenina:  nie  ma  łączności  (communication)  filozoficznej,  nie  ma
filozoficznej dyskusji.

Chciałbym dzisiaj skomentować tylko ten śmiech, który jest sam w sobie pewną tezą. Ośmielam się
mieć nadzieję, że teza ta dokądś nas zaprowadzi.

I prowadzi mnie ona natychmiast do zadania sobie pytania, które się samo nasuwa: jeśli nie ma
komunikacji  filozoficznej możliwej,  jaki zatem rodzaj  dyskursu będę mógł podjąć? Jest  to  oczywiście
dyskurs wobec filozofów. Lecz tak jak habit [nie czyni] mnicha, tak tym bardziej słuchacze nie tworzą
dyskursu. Mój dyskurs nie będzie zatem filozoficzny.

Będzie to wszelako dyskurs w filozofii (dans la philosophie) z racji, które nie pozwalają opuścić
obszaru historii teoretycznej, gdzie właśnie się znajdujemy. Lecz ten dyskurs w filozofii nie będzie wcale
dyskursem filozofii (de la philosophie). Będzie to albo raczej chciałby to być dyskurs o filozofii (sur la
philosophie). To znaczy, że wasze Towarzystwo uprzedziło moje chęci, zapraszając mnie do przedstawienia
komunikatu.

To, co chciałbym spróbować powiedzieć, mogłoby w rezultacie zasługiwać na ten tytuł, jeśli, jak
mam nadzieję, będę mógł zakomunikować państwu coś o filozofii, krótko: wstępne elementy idei  teorii
filozofii. Teoria, tj. coś, co antycypuje w pewien sposób naukę.

Właśnie dlatego prosiłbym państwa o zrozumienie mojego tytułu: Lenin i filozofia. Nie filozofia
Lenina, lecz Lenin o filozofii. Sądzę zatem, że to, co zawdzięczamy Leninowi, a co nie jest, być może,
całkowicie bez precedensu, lecz co jest nieocenione, jest tym, od czego należy zaczynać prowadzenie tego
rodzaju dyskursu, który antycypuje to, co będzie być może kiedyś niefilozoficzną teorią filozofii.

II

Jeśli taka właśnie, z punktu widzenia naszego obecnego zadania, jest największa zasługa Lenina,
możemy  rozpocząć  od  szybkiego  uregulowania  starego  problemu,  zawieszonego  między  filozofią
uniwersytecką  (tu:  filozofią uniwersytecką francuską)  a  Leninem.  Jako  że jestem również [filozofem]
uniwersyteckim i nauczam filozofii, należę do tych “znawców” (entendeurs), którym Lenin się tu “kłania”
(adresse son “salut”).

Według mojego rozeznania, z wyjątkiem Henri Lefebvre'a, który poświęcił mu znakomite dzieło,
francuska filozofia uniwersytecka nie raczyła zainteresować się człowiekiem, który kierował największą
rewolucją polityczną historii nowożytnej i który w dodatku długo i sumiennie analizował w Materializmie a
empiriokrytycyzmie dzieła naszych rodaków: H. Poincarégo, H. Duhema i A. Reya, że wspomnę tylko o
nich.

Niech  ci  z  naszych  mistrzów,  których  zapomniałbym,  wybaczą  mi,  lecz  nie  licząc  artykułów
filozofów albo uczonych komunistów, nie myślę wiele wyróżniać w półwieczu, które właśnie minęło, jak
2 Por. listy do Gorkiego z 24.03, 16.04, 19.04, 1908 r. [w:] W. I. Lenin, Dzieła, t. 34, Warszawa 1957.
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tylko  kilka  stron  o  Leninie:  Sartre'a  w “Les  Temps  modernes”  z  1946  (Matérialisme et  révolution),
Merleau-Ponty'ego (w Aventures de la dialectique) i Ricoeura (w artykule z “Esprit”).

Ricoeur mówi tam z szacunkiem o  Państwie i rewolucji, lecz nie wydaje mi się, by rozprawiał o
“filozofii” Lenina. Sartre mówi, że filozofia materialistyczna Engelsa i Lenina jest  impensable, w sensie
Unding, myślą, która nie może wytrzymać próby prostego myślenia, gdyż jest metafizyką naturalistyczną,
prekrytyczną,  przedkantowską  i  przedheglowską,  ale  przyznaje  jej  wspaniałomyślnie funkcję  “mitu”
platońskiego, który pomaga proletariuszom stać się rewolucjonistami. Merleau-Ponty uwalnia się z tego
prostym słowem: filozofia Lenina jest “wybiegiem” (un expédient).

Niechętnie na pewno, choćby to miało być z zachowaniem całego wymaganego taktu, wytaczałbym
proces francuskiej tradycji filozoficznej ostatnich stu pięćdziesięciu lat, choć cisza, którą filozofia francuska
okryła (couvert) tę przeszłość, oznacza właśnie, że proces ten [“akt oskarżenia”] jest otwarty. Musi to być
zapewne taka tradycja, że żaden znany filozof francuski nie zaryzykował do dziś napisania jej historii.

Trzeba by w istocie pewnej odwagi, by rzec, że filozofia francuska, od Maine de Birana i Cousina,
do Bergsona i Brunschvicga, poprzez Ravaissona, Hamelina, Lacheliera i Boutroux, może być uratowana
przed swą własną historią tylko dzięki kilku wielkim umysłom, na które się uwzięła, jak Comte i Durkheim,
lub  które  zagrzebała  w  niepamięci,  jak  Cournot,  Couturat;  tylko  dzięki  paru  sumiennym historykom
filozofii, historykom nauk i epistemologom, którzy pracowali cierpliwie i w ciszy, kształcąc tych, którym
nasza filozofia francuska zawdzięcza po części, od trzydziestu lat, swój renesans: z tych ostatnich, których
każdy zna, niech mi będzie wolno przytoczyć tylko już nieżyjących, Cavaillèsa i Bachelarda3.

A poza wszystkim, dlaczegóż francuska filozofia uniwersytecka od stu pięćdziesięciu lat głęboko
religijna, spirytualistyczna i reakcyjna, w najlepszym razie konserwatywna, a potem, u schyłku, liberalna i
“personalistyczna”, ta filozofia, która cudownie zignorowała Hegla,  Marksa i  Freuda,  ta uniwersytecka
filozofia, która zabrała się poważnie dopiero od paru dziesiątków lat lub czasem jeszcze później do czytania
Kanta, następnie Hegla i Husserla, do odkrywania istnienia Fregego i Russella, dlaczegóż miałaby się ona
zainteresować tym bolszewikiem, tym rewolucjonistą, tym politykiem, jakim jest Lenin?

Poza  racjami  klasy  uciskanej,  które  ciążą  na  jej  tradycjach  właściwie  filozoficznych,  poza
potępieniem niesionym przez jej najbardziej “wolne” umysły wobec “nie dającej się pomyśleć (impensable)
myśli  filozoficznej  prekrytycznej  Lenina”,  filozofia francuska,  której  jesteśmy spadkobiercami,  żyła  w
przekonaniu, że nie może nauczyć się niczego, co filozoficzne ani z polityki, ani o polityce. By podać tylko
jeden przykład: dopiero nie tak dawno kilku uniwersyteckich filozofów francuskich zabrało się do studiów
nad wielkimi teoretykami filozofii politycznej: Machiavellim, Spinozą, Hobbesem, Grotiusem, Locke'm, a
nawet Rousseau, “naszym” Rousseau. Jeszcze przed trzydziestoma laty autorzy ci byli zepchnięci w poczet
literatów i prawników jako odpadki.

Otóż  uniwersytecka  filozofia  francuska  nie  pomyliła  się  wcale  w  swej  radykalnej  odmowie
przyjmowania czegokolwiek od polityków i polityki, a więc również od Lenina. Wszystko,  co dotyczy
polityki, może być śmiercionośne dla filozofii, ponieważ ona z niej żyje.

Zapewne, nie można rzec, aby Lenin nie odpłacił się filozofii uniwersyteckiej (jeśli kiedykolwiek
ona  go  czytała),  i  to  sowicie,  pięknym  za  nadobne!  Posłuchajmy  go,  gdy  w  Materializmie  a
empiriokrytycyzmie przywołuje  Dietzgena,  tego niemieckiego  proletariusza,  o  którym Marks  i  Engels
powiedzieli,  że  samotnie,  jako  samouk  i  właśnie  jako  walczący  proletariusz,  odkrył  ze  swej  strony
materializm  dialektyczny:  “Profesorowie  filozofii  są  dla  J.  Dietzgena  dyplomowanymi  lokajami,
wygłaszającymi przemówienia o dobrach idealnych, ogłupiającymi lud za pomocą naciągniętego idealizmu.
Jak bozia ma antypodę w postaci diabła, tak klecha na katedrze profesorskiej ma go w postaci materialisty.
Materialistyczna teoria poznania stanowi  uniwersalny oręż przeciwko wierze religijnej – i  to nie tylko
przeciwko znanej powszechnie, zwykłej, formalnej religii klechów, lecz również przeciwko najczystszej,
najwznioślejszej  profesorskiej  religii  zamroczonych  idealistów. Nad  «połowiczność»  wolnomyślnych
profesorów Dietzgen gotów był nawet  przełożyć  uczciwość religijną – tam  jest  system,  tam są ludzie
jednolici, nie odrywający teorii od praktyki. Filozofia nie jest nauką, lecz środkiem ochronnym przeciwko
3 Musimy niestety od tamtej pory dodawać do tej listy nazwisko Jeana Hyppolite'a.
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socjaldemokracji – dla pp. profesorów. Ci, co tytułują się filozofami, profesorowie i prywatdocenci, wbrew
pozornemu wolnomyślicielstwu grzęzną wszyscy głębiej lub mniej głęboko w zabobonach, w mistyce... i
wszyscy stanowią w stosunku do socjaldemokracji ... jedną reakcyjną masę. Aby móc kroczyć właściwą
drogą, nie dając się zbić z tropu żadnym religijnym i filozoficznym bzdurom, należy studiować manowce
ponad manowcami (den Holzweg der Holzwege) – filozofię”4.

Jest  to tekst  nielitościwy, ale potrafi  on także odróżnić “wolnomyślicieli” i  “ludzi jednolitych”,
nawet religijnych, którzy mają “system” nie tylko spekulatywny, lecz wpisany w ich praktykę. Jest on
również jasny: to nie przypadek, że kończy się tym dziwnym słowem Dietzgena, które Lenin cytuje: móc
kroczyć właściwą drogą; otóż aby kroczyć właściwą drogą, trzeba  studiować filozofię, która jest  drogą
dróg, które  prowadzą donikąd (den Holzweg der Holzwege).  Co znaczy właściwie tyle:  nie może być
właściwej drogi (rozumiemy: w naukach, lecz przede wszystkim w polityce) bez studiów i poza nimi, bez
teorii filozofii jako drogi, która wiedzie donikąd.

W ostatniej instancji i ze wszystkich tych powodów, które się przywołało, Lenin dlatego właśnie
jest  “nieznośny” dla  filozofii  uniwersyteckiej  i  –  by  nie  sprawić  nikomu przykrości  –  dla  znacznej
większości filozofów, jeśli nie dla wszystkich, czy są filozofami uniwersyteckimi, czy też nie. Jest on, czy
też był, w tym czy tamtym momencie,  filozoficznie nieznośny dla nas wszystkich (mówię oczywiście
również o sobie). Nieznośny, ponieważ w gruncie rzeczy i wbrew temu wszystkiemu, co filozofowie mogą
opowiadać  o  prekrytycznym  charakterze  jego  filozofii,  o  powierzchownym aspekcie  niektórych  jego
kategorii, czują oni dobrze i dobrze wiedzą, że prawdziwy problem nie w tym tkwi. Czują i wiedzą dobrze,
że Lenin śmieje się głęboko z ich obiekcji. Śmieje się z nich przede wszystkim dlatego, że je od dawna
przewidział.  To  sam  Lenin  mówi:  nie  jestem  filozofem,  w  tej  dziedzinie  jestem  niedostatecznie
przygotowany (list do Gorkiego z 27 lutego 1908 roku). To Lenin mówi: wiem, że moje sformułowania,
moje  definicje  są  niejasne,  niedopracowane;  wiem,  że  filozofowie będą  oskarżać  materializm, że  jest
“metafizyczny”. Lecz Lenin dorzuca: problem tkwi nie tutaj. Nie tylko nie uprawiam ich filozofii, ale i nie
“robię” filozofii tak jak oni. Ich sposób “robienia” filozofii polega na trwonieniu skarbów inteligencji i
bystrości, aby nie czynić nic innego, jak przeżuwać ciągle to samo w [obrębie] filozofii. Ja traktuję filozofię
inaczej, ja ją praktykuję, jak chciał Marks, stosownie do tego, czym ona jest. Oto w czym, jak sądzę, jestem
“materialistą dialektycznym”.

Wszystko  to  jest  napisane  bądź  wyraźnie,  bądź  między  wierszami  w  Materializmie  i
empiriokrytycyzmie. I dlatego właśnie Lenin-filozof jest nieznośny dla większości filozofów, którzy nie
chcą wiedzieć, to znaczy, którzy zdają sobie sprawę, nie przyznając się do tego, że prawdziwy problem tkwi
właśnie tu. Prawdziwy problem tkwi nie w tym, żeby rozpoznać, czy Marks, Engels i Lenin są, czy też nie,
prawdziwymi filozofami, czy ich wypowiedzi filozoficzne są formalnie bez zarzutu, czy mówią oni, czy też
nie, głupstwa o “rzeczy samej w sobie” Kanta, czy ich materializm jest prekrytyczny, czy nie etc. Wszystkie
bowiem te problemy są i  pozostaną stawiane w ramach pewnej praktyki filozofii.  Prawdziwy problem
odnosi się właśnie do tej tradycyjnej praktyki, którą Lenin poddaje w wątpliwość, proponując całkiem inną
praktykę filozofii.

Ta inna praktyka niesie w sobie jakiś rodzaj obietnicy lub zarysu obiektywnego poznania sposobu
bycia filozofii. Poznanie filozofii jako  Holzweg der Holzwege. Otóż ostatnią rzeczą, którą filozofowie i
filozofia mogliby ścierpieć, rzeczą nie do zniesienia, jest właśnie, być może idea tego poznania. To, czego
filozofia nie może ścierpieć, to idea teorii (to znaczy poznania obiektywnego) filozofii zdolnej do zmiany
swej  tradycyjnej  praktyki.  Teoria  ta  może  być  dla  niej  śmiercionośna,  ponieważ  filozofia  żyje  z
zaprzeczania jej.

Filozofia uniwersytecka nie może więc tolerować Lenina (całkowicie tak samo jak Marksa) z dwóch
powodów,  które są  jednym i  tym samym powodem.  Z  jednej  strony nie  może ona  znieść  myśli,  by
czegokolwiek uczyć się z polityki i o polityce. Z drugiej strony nie może znieść myśli, aby filozofia mogła
być przedmiotem teorii, to znaczy poznania obiektywnego.
4 Piszemy kursywą cytaty z Dietzgena, przytoczone przez Lenina, który sam podkreślił wyrażenie-klucz:  den Holzweg der
Holzwege. Por. W. I. Lenin, Dzieła, t. 14, Warszawa 1949, s. 388-389 (przyp. tłumacza).
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A że to w dodatku polityk – jak Lenin – “naiwniak” i samouk w filozofii miał czelność wysunąć
ideę, że teoria  filozofii jest  istotna dla rzeczywiście świadomej i  odpowiedzialnej  praktyki filozofii,  to
oczywiście przekracza wszelką miarę...

Filozofia uniwersytecka czy inna, tu również się nie myli: jeśli opiera się tak gwałtownie przed tym
z pozoru przypadkowym zetknięciem, gdzie prosty polityk proponuje jej, od czego rozpocząć poznawanie
tego, czym jest filozofia, to dlatego, że zetknięcie to trafia  celnie w punkt największej wrażliwości, w
miejsce nie do zniesienia, w to, co zostało stłumione, a czego tradycyjnie filozofia jest tylko przeżuwaniem
– jaśniej, w ten punkt, gdzie filozofia, by się poznać w swojej teorii, musi rozpoznać, że sama nie jest
niczym innym, jak w pewien sposób zastosowaną polityką, polityką uprawianą w pewien sposób, polityką
w pewien sposób przeżuwaną.

Okazuje się, że Lenin jest najlepiej przygotowany do tego, by to powiedzieć. Okazuje się również,
że może on to powiedzieć tylko dlatego, iż jest politykiem, i to nie jakimkolwiek politykiem, ale przywódcą
proletariackim. Oto dlaczego Lenin jest nie do zniesienia dla przeżuwania filozoficznego, równie nie do
zniesienia – i ważę tu moje słowa – jak Freud jest nie do zniesienia dla przeżuwania psychologicznego.

Widzimy,  że  między  Leninem  a  ustaloną  [przez  tradycję]  filozofią  nie  leżą  po  prostu
nieporozumienia  i  okolicznościowe  utarczki,  nawet  nie  reakcje  [płynące  z]  drażliwości  niegodnej
profesorów  filozofii,  którym  syn  nauczyciela,  “adwokacina”,  zostawszy  przywódcą  rewolucyjnym,
oświadcza  bez  żenady,  iż  są  w  swej  masie  drobnomieszczańskimi  inteligentami,  funkcjonującymi  w
systemie burżuazyjnej edukacji  jako ideolodzy, wpajający masom studiującej młodzieży dogmaty – tak
krytyczne i postkrytyczne, jakie się tylko zechce – ideologii klas panujących5. Między Leninem a ustaloną
filozofią istnieje nie dająca się w istocie tolerować relacja, relacja, w której panująca filozofia została do
żywego dotknięta przez to, co z siebie wyparła – politykę.

III

Lecz by lepiej ujrzeć, jak stosunki między Leninem i filozofią osiągnęły ten punkt, trzeba cofnąć się

5 Aby nie pomylić się co do sensu tego potępienia profesorów filozofii i filozofii, której nauczają, należy wziąć pod uwagę datę
tego tekstu i niektóre wyrażenia. Lenin, powtarzając Dietzgena, potępia profesorów filozofii w ich masie, a nie wszystkich bez
wyjątku profesorów filozofii. Potępia ich filozofię, lecz nie potępia filozofii. Zaleca nawet studiowanie ich filozofii, by móc
określić i uprawiać inną praktykę niż ich praktyka w filozofii. W rezultacie pozostaje trójczłonowy sąd, w którego treści ani
data, ani okoliczności w gruncie rzeczy nic istotnego już nie zmieniają: a) Nauczyciele filozofii są nauczycielami, to znaczy
inteligentami zatrudnionymi w danym systemie  szkolnictwa,  podporządkowanymi temu systemowi,  spełniającymi w  swej
masie społeczną funkcję wpajania “wartości ideologii panującej”. Że może istnieć “gra” w instytucjach szkolnych czy innych,
umożliwiająca  niektórym  poszczególnym  profesorom  zwrócić  swe  nauczanie  i  swą  refleksję  przeciwko  ustalonym
“wartościom”  –  nie  zmienia  efektu  masy filozoficznej  funkcji  nauczania.  Filozofowie  są  inteligentami,  więc
drobnomieszczanami, uległymi w swej masie ideologii burżuazyjnej i drobnomieszczańskiej.
b)  Oto  dlaczego  filozofia  panująca,  której  w  ich  masie  nauczyciele  filozofii  są  nawet  w  swej  “krytycznej”  wolności
reprezentantami lub nosicielami, jest podporządkowana tej panującej ideologii, którą Marks określił w  Ideologii niemieckiej
jako ideologię klasy panującej. Ideologia ta zdominowana jest przez idealizm.
c) Ta sytuacja dotycząca tyleż drobnomieszczańskich intelektualistów, profesorów filozofii, co filozofii, którą wykładają bądź
powtarzają,  nadając  jej  formę  osobistą,  nie  wyklucza,  iż  niektórzy  inteligenci  mogą  wyrwać  się  ze  zniewolenia,  które
zdominowuje masę inteligencji – i jeśli są filozofami, przyłączyć się do filozofii materialistycznej i do rewolucyjnej teorii. Już
Manifest przywoływał taką możliwość. Lenin podejmuje ją i dorzuca, że współpraca inteligencji jest nieodzowna dla ruchu
robotniczego. 7 lutego 1908 r. Lenin pisał do Gorkiego: “Znaczenie elementów inteligenckich w naszej partii upada: zewsząd
donoszą, że inteligencja ucieka z partii. Krzyżyk na drogę temu draństwu. Partia oczyszcza się od mieszczańskich śmieci.
Robotnicy bardziej biorą się do pracy. Wzrasta rola zawodowców spośród robotników. Wszystko to jest bardzo dobre” (W. I.
Lenin, Dzieła, t. 34, s. 388-389). Kiedy Gorki, od którego Lenin domagał się współpracy, zaprotestował, Lenin odpowiedział
13 lutego 1908 r.: “Myślę, że coś niecoś z poruszonych przez Was kwestii na temat różnicy zdań między nami – to po prostu
nieporozumienie.  Nie  miałem oczywiście  żadnego zamiaru «przepędzać inteligencji»,  jak to  robią  durni  syndykaliści,  lub
negować jej konieczności dla ruchu robotniczego. W  tych wszystkich sprawach  nie może być między nami różnicy zdań”.
Natomiast,  w tym samym liście,  szybko  doszło  do  różnicy  zdań co  do  filozofii:  “Jeśli  idzie  o  materializm właśnie  jako
światopogląd wydaje mi się, że rozbieżność między nami dotyczy meritum” (W. I. Lenin, Dzieła, t. 34, s. 394-395). Nie dziwi
to, gdyż Gorki bronił sprawy empiriokrytycyzmu i neokantyzmu.
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nieco, i zanim się powie o Leninie i o filozofii w ogólności, musimy ustalić miejsce Lenina w filozofii
marksistowskiej, a zatem przypomnieć stan filozofii marksistowskiej.

Nie ulega kwestii, że nie będę tu szkicował jej historii. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić, a to z
całkiem określonych powodów: trzeba by mianowicie rozpoznać, czym jest to  x, którego historia byłaby
naszym zadaniem, a znając to, musielibyśmy być w stanie wiedzieć, czy owo x ma czy nie ma historii, to
znaczy, ma czy nie ma prawa do historii.

Bardziej  niż  szkicować,  nawet  tylko  w  najogólniejszych  zarysach  “historię”  filozofii
marksistowskiej, chciałbym ujawnić poprzez teksty i dzieła, które następowały po sobie w historii, istnienie
pewnej symptomatycznej trudności.

Trudność ta dała asumpt znanym dyskusjom, które trwają jeszcze dzisiaj. Możemy zasygnalizować
jej  istnienie  poprzez  tematy  najpopularniejszych  spośród  tych  dyskusji:  co  jest  podstawą  teorii
marksistowskiej, nauka czy filozofia? Czy marksizm jest u swej podstawy filozofią, “filozofią  praxis” –
lecz w takim razie co z naukowymi pretensjami głoszonymi przez Marksa? Czy marksizm jest – przeciwnie
– u swej podstawy nauką, materializmem historycznym, nauką historii – lecz w takim razie co z jego
filozofią, materializmem dialektycznym? Albo jeszcze inaczej – jeśli akceptuje się klasyczne rozróżnienie
między materializmem historycznym (nauka) i materializmem dialektycznym (filozofia), to jak pomyśleć to
rozróżnienie:  w kategoriach  tradycyjnych czy w nowych? Albo jeszcze to:  jakie stosunki  zachodzą w
materializmie dialektycznym między materializmem i dialektyką? Albo to: co to jest dialektyka – metoda
po prostu, czy filozofia jako taka?

Trudność ta, dająca pożywkę tylu dyskusjom, jest  symptomatyczna (symptomatique)6. Chciałbym
przez to zasugerować, że jest ona właśnie świadectwem rzeczywistości po części enigmatycznej, której
dopiero co przytoczone pytania są pewnym ujęciem, to znaczy pewną interpretacją. Bardzo schematycznie
powiemy, że sformułowania klasyczne interpretują tę trudność jedynie w kategoriach pytań filozoficznych,
a zatem w obrębie tego, co nazwalibyśmy filozoficznym przeżuwaniem – podczas gdy trzeba niewątpliwie
przemyśleć te trudności, ujawniające się w pytaniach filozoficznych, którym nie można odmówić miejsca,
w  całkiem  innych  kategoriach:  w  kategoriach  problemu,  to  znaczy  poznania  obiektywnego  (więc
naukowego). Tylko pod tym jednym warunkiem niewątpliwie możliwe jest zrozumienie tego pomieszania
pojęć,  które  kazało  przedwcześnie  przemyśleć  w kategoriach  pytań  filozoficznych teoretycznie  istotny
wkład marksizmu do filozofii,  to znaczy nacisk pewnego  problemu,  który wprawdzie może wytwarzać
efekty filozoficzne, ale właśnie w tej mierze tylko, że w ostatniej instancji nie jest pytaniem filozoficznym.

Jeśli  używam rozmyślnie tych kategorii,  które zakładają podziały (problem naukowy – pytanie
filozoficzne), to nie dlatego, by osądzać tych, którzy ulegli temu pomieszaniu, gdyż ulegamy mu wszyscy i
mamy  powody,  by  myśleć,  że  było  ono  i  jest  jeszcze  nieuniknione  z  tego  względu,  że  filozofia
marksistowska sama w nim z niezbywalnych racji uczestniczyła i uczestniczy.

Bo w końcu wystarczy rzucić okiem na scenę, na której rozgrywa się to, co od Tez o Feuerbachu
nazywa się filozofią marksistowską, by spostrzec, że wystawia ona spektakl dość szczególny. Jeżeli zechce
się przyznać mi rację, iż trzeba odłożyć na stronę młodzieńcze dzieła Marksa (wiem, że domagam się tu
trudnego dla niektórych ustępstwa mimo siły wysuniętych argumentów) i zgodzić się z deklaracją Marksa,
że  Ideologia  niemiecka stanowi  “obrachunek  z  jego  dawniejszym sumieniem filozoficznym”,  a  więc
zerwanie i przełom w jego myśli – i jeśli się zechce dobrze rozważyć to, co zdarzyło się między Tezami o
Feuerbachu (pierwsza oznaka “zerwania”, 1845 rok) a Anty-Dühringiem Engelsa (1877 rok), to nie może
nie uderzyć długi okres filozoficznej próżni.

Jedenasta teza o Feuerbachu głosiła: “Filozofowie rozmaicie tylko interpretowali świat; idzie jednak
o to,  aby go  zmienić”.  To proste  zdanie zdawało  się  obiecywać nową filozofię,  która nie byłaby już
interpretacją, lecz zmienianiem świata. Tak też właśnie zostało ono odczytane ponad pół wieku później
przez Labriolę, a następnie przez Gramsciego, którzy określili marksizm jako z istoty swej nową filozofię,
“filozofię  praktyki”.  Jednakże  –  trzeba  poddać  się  oczywistej  prawdzie  –  to  profetyczne  zadanie  nie
6 Wiktor Dłuski w przekładzie  Lire «Le Capital» używa sformułowania “lektura objawowa”; (por. L. Althusser,  É. Balibar,
Czytanie “Kapitału”, Warszawa 1975) (przyp. tłumacza).
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wytwarza bezpośrednio żadnej nowej filozofii, w każdym razie żadnego nowego dyskursu filozoficznego,
lecz całkiem przeciwnie,  rozpoczyna tylko długą  ciszę  filozoficzną.  Ta długa  cisza została  przerwana
publicznie tylko przez coś,  co miało wszelkie  pozory niespodziewanego przypadku: mianowicie  przez
porywczą  interwencję  Engelsa,  zmuszonego  wkroczyć  w  batalię  ideologiczną  przeciw  Dühringowi,
zmuszonego “wybrać się za nim na jego własne tereny”,  by stawić czoła politycznym konsekwencjom
“filozoficznych”  pism  niewidomego  profesora  matematyki,  którego  wpływ  rozprzestrzeniał  się
niebezpiecznie na niemiecki socjalizm.

Oto zatem istotnie dziwna sytuacja: teza, która zdaje się zapowiadać rewolucję w filozofii – potem
trzydziestoletnia cisza filozoficzna – i w końcu parę rozdziałów zaimprowizowanej polemiki filozoficznej,
opublikowanych przez Engelsa z politycznych i ideologicznych racji, jakby na wstępie do znakomitego
podsumowania naukowych teorii Marksa.

Czy musimy stąd wnioskować, iż padamy ofiarą retrospektywnej iluzji filozoficznej, odczytując
jedenastą tezę jako zapowiedź rewolucji filozoficznej? I tak, i nie. Ale zanim się powie nie, myślę, iż należy
przede wszystkim powiedzieć poważnie tak – tak, jesteśmy w istocie ofiarami filozoficznej iluzji. To, co
zostało zapowiedziane w Tezach o Feuerbachu, to była wyrażona z konieczności w filozoficznym języku
deklaracja  zerwania  z  całą  filozofią “interpretującą”, a  co było właśnie  czymś innym niż jakaś nowa
filozofia – było nową nauką, nauką historii, której pierwsze, jeszcze bezgranicznie kruche fundamenty,
położy Marks w Ideologii niemieckiej.

Próżnia filozoficzna, która następuje po zapowiedzi jedenastej tezy, jest więc pełnią nauki, pełnią
wytężonej pracy, długiej i mozolnej, co to bierze na warsztat naukę bez precedensu, na której strawi Marks
całe swoje życie, aż do ostatnich brulionów Kapitału, którego nie będzie mógł nigdy zakończyć. To owa
pełnia naukowa stanowi pierwszy głęboki powód, dla którego,  nawet  jeśli  jedenasta teza zapowiadała
profetycznie wydarzenie mogące udawać filozofię, nie mogła zostawić miejsca dla jakiejś filozofii, a nawet
więcej, musiała proklamować radykalne zniesienie wszelkiej istniejącej filozofii, by wysunąć na pierwszy
plan pracę teoretycznego okresu płodowego (gestation théorique) odkrycia naukowego Marksa.

To radykalne zniesienie filozofii jest wypisane, jak wiadomo, bez ogródek w Ideologii niemieckiej.
Trzeba, mówi tam Marks, wyzwolić się ze wszelkich mrzonek filozoficznych i wziąć się do badania realnej
rzeczywistości, rozerwać całun filozofii i zobaczyć nareszcie rzeczywistość taką, jaką ona jest.

Ideologia niemiecka ugruntowuje to zniesienie filozofii na [bazie] teorii ujmującej filozofię jako
halucynację i mistyfikację lub, by rzecz wypowiedzieć do końca, jako m a r z e n i e  s e n n e , utworzone
z  tego,  co  nazwę  dziennymi  pozostałościami  rzeczywistej  historii  konkretnych  ludzi,  dziennymi
pozostałościami  przyodzianymi  w  czysto  imaginacyjną  egzystencję,  gdzie  porządek  rzeczy  został
odwrócony. Filozofia, całkiem jak religia i moralność, jest tylko ideologią; nie ma ona historii – wszystko
to, co zdaje się w niej zachodzić, wydarza się w rzeczywistości poza nią, w jedynej historii realnej, historii
materialnego życia ludzi. Nauka jest zatem rzeczywistością samą poznawaną w akcie, który ją odsłania,
burząc ideologie przesłaniające ją – a w pierwszym rzędzie filozofię.

Zatrzymajmy się na tym dramatycznym momencie, by określić jego sens. Rewolucja teoretyczna,
którą zapowiada jedenasta teza, jest zatem w rzeczywistości ufundowaniem nowej nauki. Posługując się
pojęciem zaczerpniętym od Bachelarda, sądzimy, iż można pomyśleć zdarzenie teoretyczne inaugurujące tę
nową naukę jako “cięcie epistemologiczne” (coupure épistémologique).

Marks kładzie fundamenty nowej nauki, to znaczy opracowuje system nowych pojęć naukowych
tam, gdzie dotychczas panował tylko porządek pojęć ideologicznych. Marks kładzie fundamenty nauki
historii tam, gdzie istniały tylko filozofie historii. Gdy mówimy, że Marks przygotowuje teoretyczny system
naukowych  pojęć  w  dziedzinie,  w  której  panowały dotychczas  filozofie  historii,  to  posługujemy  się
metaforą, która jest właśnie tylko metaforą – sugerujemy bowiem, że w tej samej przestrzeni, przestrzeni
historii, Marks zastąpił teorie ideologiczne teorią naukową. W rzeczywistości sama ta dziedzina zostaje
przez to przeobrażona. Z tym zasadniczym zastrzeżeniem proponuję jednak zachować prowizorycznie ową
metaforę, a nawet nadać jej kształt jeszcze bardziej określony.

Jeśli  przeto  rozpatrujemy  wielkie  odkrycia  naukowe  ludzkiej  historii,  wydaje  się,  że  możemy
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przyrównać to, co nazywamy n a u k a m i , jako twory r e g i o n a l n e , do tego, co nazwiemy wielkimi
k o n t y n e n t a m i  teoretycznymi.  Możemy –  dysponując  od tamtej  pory  pewną  perspektywą  i  bez
antycypowania przyszłości, której nie będziemy, tak jak i Marks, kazali “zaglądać do naszych garnków” –
tkać dalej naszą ulepszoną metaforę i rzec, że przed Marksem jedynie dwa wielkie kontynenty zostały dla
poznania  naukowego  odkryte  dzięki  cięciom  epistemologicznym ciągłym (coupures  épistémologiques
continuées): kontynent Matematyki u Greków (przez Talesa, albo tych, których oznacza to mityczne imię) i
k o n t y n e n t  F i z y k i  (przez Galileusza i jego następców). Nauka taka, jak chemia, ufundowana przez
cięcie epistemologiczne Lavoisiera, jest nauką regionalną kontynentu Fizyki: wszyscy teraz wiedzą, że ona
doń należy. Taka nauka jak biologia, która dopiero jakieś dziesięć lat temu zakończyła pierwszą fazę swego
cięcia  epistemologicznego  zapoczątkowanego  przez  Darwina  i  Mendla,  wintegrowując  się  w  chemię
molekularną, wchodzi również w zakres kontynentu Fizyki. Logika w swej nowoczesnej formie wchodzi w
zakres  kontynentu  Matematyki  etc. Jest  natomiast  prawdopodobne,  iż  odkrycie  Freuda  ujawnia nowy
kontynent, który dopiero zaczynamy eksplorować.

Jeśli tkanka tej metafory wytrzymuje próbę, to możemy wysunąć następującą propozycję. Marks
odkrył  dla  naukowego  poznania  nowy,  trzeci  kontynent  naukowy,  kontynent  Historii,  dzięki  cięciu
epistemologicznemu, którego pierwszy rys, jeszcze bojaźliwy, jest w Ideologii niemieckiej, po uprzedniej
zapowiedzi  w  Tezach  o  Feuerbachu.  To  cięcie  epistemologiczne  nie  jest  oczywiście  zdarzeniem
jednorazowym. Być może nawet, iż można patrząc wstecz i co do pewnych jego elementów, wyznaczyć
jakby jego przeczucie w przeszłości. W każdym razie cięcie to staje się  widzialne w swych pierwszych
oznakach, ale oznaki te inaugurują tylko początek historii bez końca. Jak każde cięcie, to cięcie jest w
rezultacie cięciem ciągłym, wewnątrz którego obserwuje się kompleksowe przemiany.

Faktycznie można empirycznie obserwować w następujących po sobie pismach Marksa działanie
tych przemian,  które wstrząsają centralnymi pojęciami i ich układem teoretycznym: w  Manifeście i  w
Nędzy filozofii z 1847 r., w Przyczynku do krytyki ekonomii politycznej z 1857 r., w Płacy, cenie i zysku z
1865 r., w pierwszej księdze  Kapitału z 1867 r.,  etc. Inne przemiany i rozwinięcia nastąpiły w dziełach
Lenina, w szczególności w tym niezrównanym dziele socjologii ekonomicznej, zapoznanym niestety przez
socjologów, które nosi tytuł  Rozwój kapitalizmu w Rosji, a także w  Imperializmie, etc. Dzisiaj jeszcze
jesteśmy wpisani, czy przyjmujemy czy też odrzucamy wiedzę o tym, w przestrzeń teoretyczną wyznaczoną
i odkrytą przez to cięcie. Tak jak i inne cięcia, które odkryły dwa pozostałe znane nam kontynenty, cięcie to
rozpoczyna historię, która nie będzie miała nigdy końca.

Oto dlaczego nie musimy czytać jedenastej tezy o Feuerbachu jako zapowiedzi nowej filozofii, lecz
jako tę niezbędną deklarację zerwania z filozofią, która oczyszcza pole dla położenia fundamentów pod
nową  naukę.  Dlatego  również,  od  radykalnego  zniesienia  wszelkiej  filozofii  po  niespodziewany
“przypadek”, który wywołał filozoficzne rozdziały Anty-Dühringa, rozciąga się długa cisza filozoficzna, w
której mówi jedynie nowa nauka.

Oczywiście tak jak każda nauka jest ona materialistyczna – i dlatego jej teoria ogólna nosi miano
“materializmu  historycznego”.  Materializm  to  po  prostu  adekwatna  postawa  uczonego  wobec
rzeczywistości swego przedmiotu, która pozwala mu uchwycić – jak to powie Engels – “przyrodę bez
żadnych postronnych dodatków”.

W nieco dziwnym wyrażeniu  “materializm historyczny”  (dla  określenia  chemii  nie  używa  się
bowiem wyrażenia materializm chemiczny), termin materializm rejestruje zarazem uprzednie zerwanie z
idealizmem filozofii historii i wkroczenie naukowości do historii. Materializm historyczny znaczy zatem:
nauka historii. Jeśli więc coś takiego jak filozofia marksistowska może się kiedyś narodzić, to wydaje się,
że może się ona wyłonić z tego samego płodu, co owa nauka (stając się  jej  dosyć oryginalną siostrą
zapewne, lecz w swej dziwności właśnie siostrą istniejących nauk) – wyłonić po długiej zwłoce, która dzieli
zawsze przemianę filozoficzną od prowokującej ją rewolucji naukowej.

Tak przeto,  by wniknąć głębiej  w rację owej ciszy filozoficznej, doszliśmy do zaproponowania
zilustrowania za pomocą empirycznych danych tezy dotyczącej stosunków między naukami i  filozofią.
Lenin  rozpoczyna  swą  książkę  Państwo i  rewolucja takim  oto  prostym  empirycznym stwierdzeniem:
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państwo  nie  istniało odwiecznie;  istnienie  państwa obserwujemy tylko w społeczeństwach  klasowych.
Powiemy, w tym samym stylu: filozofia nie istniała odwiecznie; istnienie filozofii obserwujemy tylko w
świecie, w którym istnieje to, co nazywa się nauką czy naukami. Przy czym nauka w ścisłym sensie to
dyscyplina teoretyczna, czyli pojęciowa i demonstratywna, a nie zsumowanie empirycznych obserwacji.

A oto w dwóch słowach empiryczne zilustrowanie tej tezy.
Po to, by filozofia narodziła się, czy też odrodziła, muszą już uprzednio istnieć nauki. Dlatego, być

może, filozofia w ścisłym sensie rozpoczęła się dopiero wraz z Platonem – powołana do narodzin przez
istnienie greckiej matematyki; następnie doznała wstrząsu dzięki Kartezjuszowi – sprowokowana do swej
nowożytnej rewolucji przez fizykę Galileusza; przebudowana od podstaw przez Kanta – na skutek odkryć
Newtona; ukształtowana na nowo przez Husserla – pod wpływem pojawiającej się aksjomatyki, etc.

Poddaję tu jedynie temat, który trzeba by dopiero zbadać po to, by zauważyć – ciągle jeszcze w tym
empirycznym stylu – iż Hegel w końcu miał rację, mówiąc, że filozofia wylatuje o zmierzchu, kiedy nauka
narodzona o  świcie  przebyła  już cały długi  dzień.  W stosunku do  nauki,  powołującej  filozofię  w jej
pierwszym kształcie do narodzin albo do odradzania się w swych rewolucjach, filozofia jest więc zawsze
spóźniona o dzień cały, który może trwać lata, dwadzieścia lat, pół wieku czy wiek.

Należy sądzić, iż cios cięcia naukowego nie daje się odczuć w jednej chwili, że trzeba czasu, aby
filozofia doznała pod nim przemiany.

Należy również bez wątpienia stąd wnosić, że trud płodzenia filozofii związany jest po części z
trudem płodzenia nauki, że pracują one wzajemnie nad sobą. Jasne jest, że nowe kategorie filozoficzne
wytwarzają się w pracy nowej nauki. Lecz prawdą jest również, iż w pewnych wypadkach (właśnie Platona,
Kartezjusza)  to,  co  nazywamy filozofią,  służy  za  teoretyczne  laboratorium,  w  którym  wyjaśniane  i
porządkowane  są  nowe  kategorie  wymagane  przez  pojęcia  nowej  nauki.  Na  przykład  czyż  to  nie
kartezjanizm wypracował nową kategorię przyczynowości, niezbędną dla fizyki Galileusza, która potykała
się  o  arystotelesowską  przyczynę  jak  o  “przeszkodę  epistemologiczną”?  Jeśli  dodamy,  że  wielkie
wydarzenia  filozoficzne,  które  znamy  (filozofia  starożytna  bazująca  na  Platonie,  filozofia  nowożytna
bazująca  na  Kartezjuszu),  odsyłają  jawnie  do początków wyłaniania  się  dwóch wielkich  kontynentów
naukowych – matematyki Greków i fizyki Galileusza, to możemy zgłosić (bo wszystko to pozostaje jeszcze
empiryczne) pewne wnioski dotyczące tego, co, jak sądzimy, można nazywać filozofią marksistowską. Trzy
wnioski:

W n i o s e k  p i e r w s z y .  Jeśli  Marks  naprawdę  odkrył  przed  poznaniem naukowym nowy
kontynent, to jego naukowe odkrycie musiałoby wywołać coś takiego, jak ważne przeobrażenie w filozofii.
Jedenasta teza była być może przedwczesna: zapowiadała ona po prostu dopiero większe wydarzenie w
filozofii. Wydaje się, że tu może zachodzić ten przypadek.

W n i o s e k  d r u g i .  Filozofia  jest  zawsze  opóźniona  wobec  bodźca  naukowego.  Filozofia
marksistowska  powinna  więc  być opóźniona wobec  marksistowskiej  nauki  historii.  Wydaje  się,  że  tu
właśnie ów przypadek zachodzi. Świadczy o tym pustka trzydziestu lat między  Tezami o Feuerbachu a
Anty-Dühringiem, świadczy o tym również następujące potem w pewnych razach długotrwałe dreptanie w
miejscu, w którym jeszcze [dzisiaj] znaczymy swe kroki w licznej kompanii.

W n i o s e k  t r z e c i .  Mamy  szansę  znaleźć  w  okresie  płodowym  marksistowskiej  nauki
elementy  teoretyczne  bardziej  zaawansowane  niż  myślimy,  niezbędne  do  wypracowania  filozofii
marksistowskiej – dzięki perspektywie, z jakiej patrzymy na jej opóźnienie. Lenin mówił, że to w Kapitale
Marksa trzeba szukać jego dialektyki – przez co rozumiał filozofię marksistowską jako taką. W Kapitale
powinna być zawarta wiedza o tym, z czego wykuwać lub jak udoskonalać nowe kategorie filozoficzne:
tutaj wszak są one najpewniej przy pracy, w “stanie praktycznym”. Wydaje się, że tu może zachodzić ten
przypadek. Trzeba czytać Kapitał i zabrać się do roboty.

Dzień  jest  zawsze  długi,  lecz  na  szczęście  jest  już prawie u  schyłku,  i  oto wkrótce  zapadnie
zmierzch. Filozofia marksistowska niebawem wzleci.

Wnioski te, przyjmując je za perspektywy na przyszłość, wprowadzają – że tak powiem – pewien
rodzaj porządku w nasze kłopoty i nadzieje, a także w niektóre z naszych mniemań. I tak rozumiemy, że
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ostateczną racją, dla której Marks – widziany takim jakim był, między nędzą, zaciekłą pracą naukową i
pilnymi zadaniami kierownictwa politycznego – nie napisał nigdy tej Dialektyki (czy też tej Filozofii), o
której marzył, nie jest to, w co sam był wierzył: że mianowicie nigdy nie “znalazł na to czasu”. Tak więc
rozumiemy  również,  że  ostateczna  racja,  dla  której  Engels  –  postawiony  z  dnia  na  dzień  przed
koniecznością, jak sam napisał, “wypowiedzenia swego słowa w kwestiach filozoficznych” – nie mógł
przekonać zawodowych filozofów, nie jest racją zaimprowizowaną przez polemikę ideologiczną po prostu.
Tak też rozumiemy, że ostateczna racja ograniczeń filozoficznych Materializmu i empiriokrytycyzmu nie
płynie jedynie z nakazów walki ideologicznej.

Teraz możemy to powiedzieć. Czas, którego Marks nie mógł znaleźć, filozoficzna niefrasobliwość
Engelsa,  prawa  walki  ideologicznej,  w  której  Lenin  musiał  zadowalać  się  obracaniem  przeciwko
przeciwnikowi jego własnej broni – wszystko to są tylko usprawiedliwienia, lecz nie stanowią one racji.

Ostateczną racją jest to, że czas jeszcze wtedy nie dojrzał, że zmierzch jeszcze nie zapadł i że ani
sam Marks, ani Engels, ani Lenin nie mogli jeszcze napisać tego wielkiego dzieła filozoficznego, którego
marksizmowi brakuje. Tak czy owak, jeśli nawet czas ów nadchodził po nauce, od której filozofia zależy, to
nadchodził  jeszcze  zbyt  wcześnie dla nieuniknionej  filozofii, która wszak może się narodzić  jedynie z
koniecznym opóźnieniem.

Jeśli wyjść z pojęcia tego koniecznego “opóźnienia”, wszystko może stać się jasne, wszystko – w
tym nieporozumienie, jakiego ofiarami padli ci, którzy, jak młody Lukàcs i Gramsci, a także wielu innych
nie posiadających ich geniuszu, posunęli się za daleko w niecierpliwości wobec tej jeszcze nie spieszącej się
do narodzin filozofii; posunęli się aż do proklamowania, iż narodziła się ona już od dawna, od samych
początków, od  Tez  o  Feuerbachu,  a  więc  nawet  przed powstaniem samej  marksistowskiej  nauki.  Oni
właśnie, by dowieść sobie  tego, oświadczali po prostu, że ponieważ wszelka nauka jest  “nadbudową”,
ponieważ cała istniejąca nauka jest więc z gruntu pozytywistyczna, bo burżuazyjna – to marksistowska
“nauka” może być tylko f i l o z o f i c z n a , a marksizm filozofią, filozofią postheglowską, albo “filozofią
praktyki”.

Jeśli  wyjść  z  pojęcia  tego  koniecznego “opóźnienia”,  to  również  inne  trudności  mogą  dać  się
przezwyciężyć – aż po historię  polityczną organizacji  marksistowskich,  ich porażek i  kryzysów. Jeżeli
prawdą  jest,  jak  głosi  cała  tradycja  marksistowska, że  największym  wydarzeniem  w  dziejach  walki
klasowej  –  to  znaczy  praktycznie  w dziejach  ludzkości  –  jest  związek  marksistowskiej  teorii  i  ruchu
robotniczego, to pojmujemy, iż wewnętrzna równowaga tego związku może być zagrożona przez te słabości
teorii,  które  nazywa  się o d c h y l e n i a m i ,  choćby  były  one  nieznaczne.  Rozumiemy  również
doniosłość  polityczną  tych  zaciekłych  teoretycznych dyskusji  rozpętanych w  ruchu socjalistycznym, a
później komunistycznym, nad tym, co Lenin nazywał błahymi “odcieniami” – bo mówił on w Co robić?:
“od utrwalenia się tego, czy innego «odcienia» zależeć może przyszłość socjaldemokracji rosyjskiej przez
wiele, bardzo wiele lat”7.

Możemy zatem skłonić się do mniemania, że ponieważ teoria marksistowska jest tym, czym jest –
nauką i filozofią – a filozofia musiała opóźniać się w stosunku do nauki, którą hamowała w jej rozwoju – to
w gruncie rzeczy te teoretyczne odchylenia były nieuniknione nie tylko w wyniku walki klasowej o teorię i
w teorii, lecz z powodu nieuregulowania teorii samej.

Faktycznie, patrząc retrospektywnie na przeszłość marksistowskiego ruchu robotniczego, możemy
nazwać  po  imieniu  odchylenia  teoretyczne,  które  doprowadziły  do  wielkich  historycznych  porażek
proletariatu,  jak  porażka  II  Międzynarodówki, by  nie przytaczać  innych.  Odchylenia te  nazywają  się:
ekonomizm, ewolucjonizm, woluntaryzm, humanizm, empiryzm, dogmatyzm etc. Odchylenia te są u swych
korzeni f i l o z o f i c z n e  i jako filozoficzne zostały ujawnione przez wielkich przywódców robotniczych
– Engelsa i Lenina w pierwszym rzędzie.

Lecz tym samym jesteśmy teraz bliżsi zrozumienia, dlaczego zmogły one tych właśnie, którzy je
ujawniali – czyż nie były one w jakiś sposób nieuniknione właśnie na skutek koniecznego o p ó ź n i e n i a
filozofii marksistowskiej?
7 W. I. Lenin, Dzieła, t. 5, Warszawa 1950, s. 405 (przyp. tłumacza).
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Idźmy do końca. Jeśli tak się rzeczy mają – i to aż do głębokiego kryzysu, który dzieli dzisiaj
międzynarodowy ruch komunistyczny – to mogą marksistowscy filozofowie lękać się i wzdragać przed
nieoczekiwanym zadaniem, które stało się palące, a które historia im wyznacza i powierza. Jeśli naprawdę –
jak tyle oznak dowodzi – opóźnienie filozofii marksistowskiej może być dziś częściowo nadrobione, to nie
tylko przeszłość zostanie rozświetlona, ale być może także i przyszłość przeobrażona.

W tej przeobrażonej przyszłości zostanie słusznie oddana sprawiedliwość wszystkim tym, którzy
musieli żyć pośród sprzeczności pilnych zadań politycznych i filozoficznego opóźnienia. Zostanie oddana
sprawiedliwość  jednemu z  największych  –  Leninowi.  Sprawiedliwość  –  czyli  jego  dzieło  filozoficzne
zostanie  zakończone.  Zakończone,  to  znaczy uzupełnione  i  poprawione.  Czyż  nie  jesteśmy  winni  tej
przysługi  i  tego  hołdu  człowiekowi,  który  miał  szczęście  urodzić  się  w  czasach  polityki,  lecz  to
nieszczęście,  że urodził  się zbyt wcześnie dla filozofii? A poza,  wszystkim – któż wybiera sobie  datę
urodzin?

IV

Możemy  teraz,  pouczeni  przez  “historię”  teorii  marksistowskiej  o  racjach  opóźnienia  filozofii
marksistowskiej  wobec nauki  historii,  iść  prosto do Lenina i  wkroczyć w jego dzieło.  Lecz oto nasze
“urojenie” filozoficzne pryska: rzeczy nie mają się tak prosto.

Uprzedzam tu swą konkluzję. Nie, Lenin nie urodził się zbyt wcześnie dla filozofii. Nie rodzimy się
nigdy zbyt wcześnie dla filozofii. Jeśli filozofia jest spóźniona, jeśli bycie w opóźnieniu czyni ją filozofią,
to wszelako jak może być opóźnione kiedykolwiek to, czego nie ma w historii? Jeżeli jeszcze za wszelką
cenę należy mówić o opóźnieniu, to raczej my jesteśmy opóźnieni w stosunku do Lenina. Nasze opóźnienie
to jedynie inna nazwa pewnej pomyłki. Mylimy się bowiem filozoficznie co do stosunków między Leninem
i filozofią. Stosunki te wyrażają się wprawdzie w filozofii, w obrębie “gry”, która konstytuuje filozofię jako
taką, lecz stosunki te nie są filozoficzne, ponieważ ta “gra” nie jest filozoficzna.

Zamierzam przedstawić motywy tych konkluzji w formie zbiorczej i systematycznej, z konieczności
bardzo schematycznej, biorąc za przedmiot analizy główne dzieło “filozoficzne” Lenina –  Materializm a
empiriokrytycyzm. Podzielę tę prezentację na trzy części:

1. Główne tezy filozoficzne Lenina.
2. Lenin i praktyka filozoficzna.
3. Lenin i partyjność w filozofii.

Przy  okazji  każdego  z  tych  punktów  postaram  się  pokazać,  co  nowego  wnosi  Lenin  do  teorii
marksistowskiej.

1. GŁÓWNE TEZY FILOZOFICZNE LENINA

Przez tezy rozumiem jak każdy, zajęcie przez Lenina stanowiska filozoficznego, rejestrowane w
wypowiedziach  filozoficznych. Odkładam na  bok na  razie zastrzeżenia,  które  filozofii uniwersyteckiej
służyły  za  parawan  lub  pretekst,  by  nie  czytać  Materializmu  a  empiriokrytycyzmu:  terminologię,
historyczne odniesienia czy nawet ignorancję Lenina w niektórych sprawach.

Jest faktem, który zasługiwałby sam w sobie na całe studium, że Lenin sytuuje się z wielu względów
i co się tyczy zadziwiającej “uwertury” Materializmu a empiriokrytycyzmu, która odsyła nas brutalnie do
Berkeleya  i  Diderota,  w  przestrzeni  teoretycznej  empiryzmu  XVIII  wieku,  czyli  w  problematyce
filozoficznej “oficjalnie” przedkrytycznej, o ile uznać, iż filozofia “oficjalnie” staje się krytyczna wraz z
Kantem.

Kiedy stwierdziło się istnienie tej płaszczyzny odniesienia, kiedy poznaje się jej logikę strukturalną
– sformułowania teoretyczne Lenina ukazują się jako rezultaty tej  logiki,  włącznie z niewiarygodnymi
łamańcami, które Lenin każe znosić terminologii empirycznej, by zwrócić ją przeciw empiryzmowi. Bo jeśli
myśli  on  w  problematyce  (dans  la  problématique)  empiryzmu  obiektywnego  (Lenin  mówi  nawet  o
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“sensualizmie  obiektywnym”),  i  jeśli  fakt  myślenia  w  tej  problematyce  pobudza  często  nie  tylko
sformułowania, lecz nawet pewne istotne przejścia myśli Lenina, to przecież nikt nie może zaprzeczyć, że
Lenin myśli, to znaczy myśli uporczywie i ściśle. Myśl ta przenosi nas w obszar głoszonych przez siebie
tez. Oto one, wyrażone w ich nagiej istocie. Wyróżnię trzy:

Teza 1. Filozofia nie jest nauką. Filozofia jest odrębna od nauk. Kategorie filozoficzne są odrębne
od pojęć naukowych.

Jest to teza zasadnicza. Przytaczam decydujący punkt, gdzie rozstrzyga się jej los: kategorię materii,
czuły punkt, czy to dla filozofii materialistycznej, czy dla wszystkich umysłów filozoficznych, które pragną
jej zbawienia, czyli śmierci. Otóż Lenin mówi bez ogródek, że odróżnienie filozoficznej kategorii materii od
naukowego pojęcia materii jest żywotne dla marksistowskiej filozofii.

“Materia jest kategorią filozoficzną”8.
Filozoficznie  “pojęcie  materii  nie wyraża nic prócz rzeczywistości  obiektywnej,  danej  nam we

wrażeniu”9.
Wynika stąd, że filozoficznej kategorii materii, która zawiera zarazem: tezę o  istnieniu i  tezę o

obiektywności, nie można nigdy mieszać z treścią naukowych p o j ę ć  materii. Naukowe pojęcia materii
określają poznanie przedmiotu nauk, relatywne do stanu historycznego tych nauk. Treść naukowego pojęcia
materii zmienia się wraz z rozwojem, to znaczy pogłębianiem naukowego poznania. Sens filozoficznej
kategorii materii nie zmienia się, ponieważ nie odnosi się do żadnego przedmiotu nauki, lecz stwierdza
obiektywność wszelkiego naukowego poznania przedmiotu. Kategoria materii nie może się zmieniać. Jest
“absolutna”.

Konsekwencje, które Lenin wywodzi z tego odróżnienia, są kapitalne. Najprzód w stosunku do tego,
co nazywano “kryzysem fizyki”. Lenin przywrócił ważność tej prawdzie, iż fizyka nie jest w żadnym razie
w stanie kryzysu, lecz w stanie wzrostu. Materia nie “znikła”. Jedynie naukowe pojęcie materii  zmieniło
swą treść i zmieniać będzie w przyszłości bez przerwy, gdyż proces poznania jest w samym przedmiocie
nieskończony.

Pseudokryzys naukowy fizyki jest tylko kryzysem lub transem filozoficznym, w którym ideolodzy,
nawet jeśli są przy tym uczonymi, atakują otwarcie materializm. Kiedy ogłaszają oni, że materia znikła, to
słyszeć trzeba cichy szept ich pragnień: oby zniknął materializm!

A Leninowi  przypadło w udziale rozpracować i  pobić  wszystkich  tych  uczonych filozofów w
chwili, gdy sądzili, że nadeszła ich pora. Cóż pozostało dzisiaj z tych osobistości? Kto jeszcze ich zna?
Powiedzmy sobie, że ten ignorant w filozofii, jakim był Lenin, miał przynajmniej własne zdanie. A który
filozof  zawodowy potrafił,  tak  jak  on,  bez  zwlekania  i  nie  wahając  się,  zaangażować  się  równie
awangardowo i  z  takim  zdecydowaniem,  absolutnie  sam  przeciwko  wszystkim,  w  batalię  z  pozoru
przegraną?  Pragnąłbym,  aby  podano  nam  choć  jedno  nazwisko  –  poza  Husserlem,  obiektywnie
sprzymierzonym  z  Leninem  przeciw  empiryzmowi  i  historyzmowi  –  lecz  sprzymierzonym  tylko
tymczasowo i nie mogącym go spotkać, gdyż Husserl wierzył, iż dobry “filozof dokądś” zmierza.

Teza  Lenina  wykracza  jednak  znacznie  dalej  poza  te  bezpośrednie  okoliczności.  Jeśli  należy
bezwzględnie odróżniać filozoficzną kategorię materii od wszelkiego pojęcia naukowego, to wynika stąd,
że  materialiści,  którzy  stosują  kategorie  filozoficzne  do  przedmiotów  nauki,  tak  jakby  były  one  jej
pojęciami,  biorą  udział  w  pewnym  qui  pro  quo.  Przykład:  ten  kto  czyniłby  pojęciowy użytek  z
kategorialnej pary: materia – duch lub materia – świadomość, ma duże “szanse” popaść w paralogizmy, bo
“przeciwstawność materii i świadomości ma znaczenie absolutne jedynie w bardzo ograniczonym zakresie
– wyłącznie w granicach podstawowego zagadnienia gnoseologicznego: co uznać za pierwotne, a co za
wtórne  (to  znaczy  w  filozofii).  Poza  tym  zakresem  (to  znaczy  w  naukach)  względność  tego
przeciwstawienia nie ulega wątpliwości”10.

Nie mogę tu uwypuklić innych konsekwencji wielkiej wagi, na przykład faktu, iż rozgraniczenie

8 W. I. Lenin, Dzieła, t. 14, s. 145 (przyp. tłumacza).
9 Tamże, s. 306.
10 Tamże, s. 166.
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między filozofią a naukami otwiera w leninowskiej perspektywie pole teorii historii poznania, które Lenin
zapowiada w swej teorii historycznych granic wszelkiej prawdy (czyli wszelkiego naukowego poznania),
które to granice rozumie on jako teorię rozgraniczenia prawdy absolutnej i prawdy względnej (w teorii tej
zostało pomyślane za pomocą jednej pary kategorii rozgraniczenie między filozofią i naukami i niezbędny
wymóg teorii historii nauk zarazem).

Pragnę  jedynie  zauważyć,  co  następuje.  Rozgraniczenie  między  filozofią  i  naukami,  między
kategoriami filozoficznymi i pojęciami naukowymi jest w gruncie rzeczy zajęciem radykalnego stanowiska
filozoficznego  skierowanego  przeciwko  wszelkim  formom  empiryzmu  i  pozytywizmu –  przeciwko
empiryzmowi  i  pozytywizmowi  samych  nieraz  materialistów,  przeciwko  naturalizmowi,  przeciwko
psychologizmowi, przeciwko historyzmowi (co do tego punktu konkretnie patrz: gwałtowna polemika z
historyzmem Bogdanowa).

Trzeba przyznać, że jak na filozofa, którego na wyścigi,  z punktu widzenia paru sformułowań,
uznaje się za przedkrytycznego, prekantowskiego – nie jest to tak źle; że jest to nawet raczej zdumiewające,
iż  ten  bolszewicki  przywódca z  roku 1908, który jawnie nie  czytał  ani  linijki  z  Kanta  i  Hegla, lecz
zadowolił się Berkeleyem i Diderotem, z dziwnych przyczyn daje dowody zmysłu “krytycznego” wobec
pozytywistycznego  przeciwnika i  demonstruje  niesłychaną  przytomność  strategiczną  pośród  religijnego
koncertu tej “hiperkrytycznej” filozofii owych czasów.

Najbardziej  zdumiewające  jest  to,  że  Lenin  dokonuje  tego  przewrotu  zajmując  owe
antyempirystyczne  pozycje  w  samym  polu  empirystycznej  problematyki  swych  odniesień.  Oto
paradoksalny  wyczyn,  który  stawia  jak  gdyby  mały  “problem”  przed  uczciwymi  filozofami,  którzy
zechcieliby go zbadać – że można stać się antyempirystą,  myśląc i  wyrażając się nadal w kategoriach
podstawowych empiryzmu.

Czyżby to miało przypadkiem znaczyć, że pole problematyki filozoficznej, formuły kategorialne,
filozoficzne wypowiedzi, są względnie niezależne od zajętego stanowiska filozoficznego? Czy znaczyłoby
to, że w gruncie rzeczy nic istotnego się nie dzieje w obrębie tego, co zdaje się konstytuować filozofię?
Dziwne.

T e z a  2 .  Choć  filozofia  jest  od  nauk  oddzielona,  to  istnieje  jednak  między  nimi  pewna
uprzywilejowana więź. Więź tę reprezentuje materialistyczna teza o obiektywności.

Dwa momenty są tu istotne.
Pierwszy  dotyczy  natury  poznania  naukowego.  Wskazówki  zawarte  w  Materializmie  a

empiriokrytycyzmie zostały podjęte,  rozwinięte  i  pogłębione  w  Zeszytach  filozoficznych: nadają  one
znaczenie antyempiryzmowi i antypozytywizmowi Lenina w samych ramach koncepcji praktyki naukowej.
Lenin powinien być pod tym względem traktowany także jako świadek, który mówi o praktyce naukowej
ustami  autentycznego praktyka. Wystarczy  przeczytać  teksty,  które  poświęcił  on  w latach  1898-1905
Kapitałowi Marksa, jego analizę  Rozwoju kapitalizmu w Rosji, by zobaczyć, iż jego praktyka naukowa
marksistowskiego teoretyka  historii,  ekonomii  politycznej i  socjologii  nakłada się stale  na przenikliwą
refleksję epistemologiczną i że jego teksty filozoficzne powtarzają to tylko w ogólnej formie.

To, co Lenin jasno uwidocznia – i raz jeszcze za pomocą kategorii, które mogą być skażone przez
swe empirystyczne odniesienia (jak kategoria odbicia) – to antyempiryzm praktyki naukowej, decydująca
rola naukowej abstrakcji i tym bardziej pojęciowej systemowości, a najogólniej rola teorii jako takiej.

Politycznie Lenin znany jest ze swej krytyki “żywiołowości”, która godzi – należy to zauważyć –
nie w spontaniczność, zasoby, inwencję i geniusz mas ludowych, lecz w ideologię polityczną, która pod
przykrywką werbalnej gloryfikacji żywiołowości  mas wykorzystuje  je,  by zaangażować je w fałszywą
politykę. Lecz nie dostrzega się na ogół, że w swej koncepcji praktyki naukowej Lenin zajmuje dokładnie to
samo stanowisko. Jeśli Lenin napisał: “bez rewolucyjnej teorii niemożliwy jest również ruch rewolucyjny”,
to równie dobrze mógłby napisać:  bez naukowej teorii niemożliwa jest produkcja poznania naukowego.
Jego obrona wymogów teorii w praktyce naukowej nakłada się właśnie na obronę wymogów teorii w
praktyce politycznej. Jego antyżywiołowość przyobleka się zatem w teoretyczną formę antyempiryzmu,
antypozytywizmu i antypragmatyzmu.
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I tak samo jak jego antyżywiołowość polityczna zakłada najgłębszy szacunek dla spontaniczności
mas, tak jego antyżywiołowość teoretyczna zakłada największy szacunek dla praktyki w procesie poznania.
Ani  na  chwilę,  czy  to  w  swej  koncepcji  nauki,  czy  w  koncepcji  polityki,  Lenin  nie  popada  w
teoretyzowanie.

Ten pierwszy moment pozwala na zrozumienie drugiego. Filozofia materialistyczna jest w oczach
Lenina głęboko związana z praktyką naukową.  Wydaje mi się, że tezę tę  należy pojmować w dwóch
znaczeniach. Przede wszystkim w pierwszym znaczeniu, ściśle klasycznym, które obrazuje to, co mogliśmy
obserwować empirycznie w historii stosunków wiążących wszelką filozofię z naukami. Wedle Lenina to, co
dzieje się w naukach, interesuje w pierwszym rzędzie filozofię.  Wielkie rewolucje naukowe wywołują
przeobrażenia w filozofii. To znana teza Engelsa: materializm zmienia swą formę wraz z każdym wielkim
odkryciem  naukowym;  teza,  której  Lenin  broni,  ukazując  inaczej  i  lepiej  od  Engelsa  (który  jest
zafascynowany konsekwencjami filozoficznymi odkryć nauk przyrodniczych – komórki, teorii ewolucji,
zasady  Carnota  etc.),  iż  decydujące  odkrycie  wywołujące  konieczne  przeobrażenie  filozofii
materialistycznej  pochodzi  nie  tyle  z  nauk  przyrodniczych,  co  z  nauki  historii,  z  materializmu
historycznego.

Co do drugiego znaczenia Lenin przytacza ważki argument. Nie mówi on już tu o filozofii w ogóle,
lecz o filozofii materialistycznej. Jest ona, i to w sposób sobie tylko właściwy, szczególnie zainteresowana
w tym, co dzieje się w praktyce naukowej, gdyż r e p r e z e n t u j e  co do swej materialistycznej tezy
“żywiołowe” przeświadczenia  uczonych dotyczące  istnienia  przedmiotu ich  nauki  i  obiektywności  ich
poznania.

Lenin nie przestaje powtarzać w Materializmie a empiriokrytycyzmie, że większość specjalistów z
zakresu nauk przyrodniczych jest “żywiołowo” materialistami, przynajmniej dzięki jednej z tendencji ich
żywiołowej filozofii. Całkowicie zaangażowany w zwalczanie ideologii żywiołowości praktyki naukowej
(empiryzm,  pragmatyzm), Lenin  rozpoznaje  w doświadczeniu praktyki  naukowej  żywiołową tendencję
materialistyczną o  najwyższej  wadze  dla  filozofii  marksistowskiej.  Wiąże  zatem materialistyczne  tezy
powołane do tego, by umożliwić myślenie specyfiki  poznania naukowego, z materialistyczną żywiołową
skłonnością  praktyków nauki  –  jako  wyrażające  zarazem praktycznie  i  teoretycznie  jedno  i  to  samo
twierdzenie materialistyczne o istnieniu i obiektywności.

Wybiegnę  naprzód  mówiąc,  że  nacisk  Lenina  na  stwierdzenie  uprzywilejowanego  związku
pomiędzy naukami i materialistyczną filozofią marksistowską zaświadcza, iż chodzi tu o decydujący punkt
węzłowy, który nazwiemy, jeśli pozwolicie, Punktem węzłowym nr 1.

Lecz istotnie, poprzez wzmiankę o żywiołowej filozofii uczonych, zarysowuje się coś ważnego, co
uprzytomni nam inny decydujący punkt węzłowy, całkiem odrębnej natury.

T e z a  3 . Lenin podejmuje klasyczną tezę, którą Engels przedstawił w Ludwiku Feuerbachu, lecz
nadaje  jej  bezprecedensową  doniosłość.  Teza  ta  odnosi  się  do  historii  filozofii  pojętej  jako  historia
odwiecznej walki między dwiema tendencjami: idealizmem i materializmem.

Trzeba  tu  zaznaczyć,  że  w  swej  brutalności  teza  ta  atakuje  otwarcie  przekonania  ogromnej
większości filozofów profesjonalnych. Zgodzą się oni zapewne chętnie, jeśli zechcą zaakceptować czytanie
Lenina – a przecież przeczytają go pewnego dnia, że jego tezy filozoficzne nie są tak powierzchowne, jak
głosi reputacja, którą im wyrobiono. Ale obawiam się bardzo, że stawią oni gwałtowny opór tej ostatniej
tezie, która waży się ranić ich najgłębsze przekonania. Wydaje się ona im zdecydowanie zbyt prostacka i
nadaje się co najwyżej do sporów publicznych, to znaczy ideologicznych i politycznych. Ale powiedzieć, że
cała historia filozofii sprowadza się w ostatniej instancji do walki między materializmem i idealizmem – to
zdaje się szafować całym bogactwem historii filozofii.

Faktycznie teza ta sprowadza się do stwierdzenia, że w istocie filozofia nie ma naprawdę historii.
Cóż to za historia, która jest tylko powtarzaniem ścierania się dwóch tendencji podstawowych? Formy i
argumenty walki mogą się zmieniać, lecz jeżeli cała historia filozofii jest jedynie historią tych form, to
wystarczy sprowadzić je do niezmiennych tendencji, które one reprezentują, by ich przemiana stała się
swego rodzaju grą o nic. Ujmując rzecz krańcowo, filozofia nie ma historii, filozofia jest tym osobliwym
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miejscem teoretycznym, gdzie właściwie nic się nie dzieje, poza tym powtarzaniem niczego. Powiedzieć, że
w filozofii  nic się  nie dzieje,  to powiedzieć,  iż filozofia  nigdzie nie prowadzi, ponieważ donikąd nie
wyrusza: drogi, które otwiera, są to właśnie – jak powiedział Dietzgen przed Heideggerem –  Holzwege,
drogi, które nigdzie nie wiodą.

Właśnie to sugeruje praktycznie Lenin od pierwszych stron  Materializmu a empiriokrytycyzmu,
wyjaśniając,  że  Mach  powtarza tylko  Berkeleya,  czemu  przeciwstawia  na  swój  rachunek  własne
powtórzenie Diderota. Co gorsza, można spostrzec, iż Berkeley i Diderot odbijają się w sobie nawzajem,
ponieważ godzą się obaj na parę kategorialną materia – duch, zadowalając się tylko innym porządkiem
członów. “Nic” ich filozofii jest tylko tym “nic” owego odwrócenia członów niezmiennej pary kategorialnej
(materia – duch), która w teorii filozoficznej reprezentuje grę dwóch antagonistycznych tendencji za jej
pośrednictwem się  ścierających. Historia  filozofii  nie  jest  zatem niczym innym, jak tym “nic” owego
zwierciadlanego  odwrócenia.  Teza  ta  z  nawiązką  przywróciłaby  sens  słynnym  sformułowaniom  o
odwróceniu Hegla przez Marksa, odwróceniu Hegla, o którym sam Engels mówi, iż było ono odwróceniem
wstępnym.

Trzeba przyznać, że co do tego właśnie punktu nacisk Lenina jest bezwzględny i nieograniczony.
Przynajmniej w Materializmie a empiriokrytycyzmie (bo w Zeszytach co do tej kwestii ton się zmienia)
odrzuca on na stronę wszelkie niuanse, wszelkie podziały, finezje, wszelkie subtelności teoretyczne, dzięki
którym filozofia próbuje myśleć swój “przedmiot” – są to tylko sofizmaty, wyrafinowane rozróżnienia,
sztuczki profesorskie, układy, kompromisy, których jedynym celem jest zamaskowanie rzeczywistej stawki
sporu, w której zaangażowana jest cała filozofia:  walki podstawowej tendencji między materializmem i
idealizmem. Nie bardziej niż w polityce nie ma tu trzeciej drogi, półśrodków, stanowisk mieszanych. W
gruncie  rzeczy są  tylko idealiści  i  materialiści.  Wszyscy  ci,  którzy  nie  zdeklarowali się  otwarcie,  są
materialistami lub idealistami “wstydliwymi” (Kant, Hume).

Należy jednak pójść jeszcze dalej i powiedzieć, że jeśli cała historia filozofii jest tylko jałowym
powtarzaniem argumentów, w czym spełnia się jedna i ciągle ta sama walka, to filozofia jest tylko walką
tendencji, tym Kampfplatz, o którym mówił Kant, tym, co wszak rzuca nas w prostą i czystą subiektywność
walk ideologicznych. A to znaczy, że filozofia nie ma – mówiąc właściwie – przedmiotu w tym sensie, w
jakim przedmiot ma nauka.

Lenin dochodzi – co właśnie dowodzi, że myśli – aż do tego miejsca. Oświadcza, że nie można
dowieść  ostatecznych  założeń  materializmu,  nie  inaczej  jak  nie  można  dowieść  (ani  zbić  –  co  tak
denerwowało Diderota) założeń idealizmu. Nie można ich dowieść, gdyż nie mogą być one przedmiotem
poznania  rozumianego jako poznanie  porównywalne  z  poznaniem naukowym,  dowodzącym własności
swych przedmiotów.

Filozofia nie ma więc przedmiotu.  Wszystko się zgadza. Jeśli w filozofii  nic się  nie dzieje, to
właśnie dlatego, iż nie ma ona przedmiotu. Jeśli natomiast dzieje się coś w naukach, to dlatego, że mają one
przedmiot, którego poznanie mogą pogłębiać, co sprawia, że mają one historię. W filozofii nic się nie może
dziać, jako że nie ma ona przedmiotu. “Nic” jej historii odbija tylko “nic” jej przedmiotu.

Zaczynamy tu właśnie zbliżać  się  do  punktu węzłowego  nr 2,  który dotyczy owych sławnych
tendencji. Filozofia jedynie jałowo powtarza i przeżuwa argumenty, które w postaci kategorii reprezentują
podstawowy konflikt  tych  tendencji.  To  ich  konflikt,  nie  dający  się  nazwać  w  filozofii,  podtrzymuje
wieczne odwracanie bez znaczenia, stanowiące rozgadany spektakl filozofii, odwracanie fundamentalnej
pary kategorialnej materia – duch. Jak jednak przejawia się taka tendencja? W porządku hierarchicznym,
który wprowadza pomiędzy człony tej pary – w porządku panowania. Posłuchajmy Lenina: “Bogdanow,
udając, że polemizuje tylko z Beltowem, a omijając tchórzliwie Engelsa, oburza się na takie definicje, które,
widzicie państwo, «okazują się zwykłymi  powtórzeniami» owej «formuły» (Engelsa) [...], która głosi, że
według jednego kierunku filozoficznego materia jest pierwotna, duch – wtórny, według drugiego – na
odwrót.  Wszyscy  machiści  rosyjscy  powtarzają  z  zachwytem  «obalający  argument»  Bogdanowa!  A
tymczasem wystarczyłoby tym ludziom zastanowić się choćby przez chwilę, by zrozumieć, że nie można –
nie można z istoty rzeczy – dać żadnej  innej  definicji  tych dwóch ostatnich pojęć gnoseologii,  prócz

© Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
- 17 -

www.skfm-uw.w.pl



Louis Althusser – Lenin i filozofia (1968 rok)

wskazania,  które  z  nich uznaje  się  za  pierwotne.  Co to  znaczy  –  dać  «definicję»? Znaczy to  przede
wszystkim: podciągnąć dane pojęcie pod inne, szersze... Czy więc wśród pojęć, którymi mogłaby operować
teoria poznania, są jakiekolwiek szersze aniżeli pojęcia: byt i myślenie, materia i wrażenie, to, co fizyczne, i
to, co psychiczne? Nie ma. Osiągnięta tu zostaje granica szerokości pojęć, są to pojęcia najszersze, poza
które z istoty rzeczy (jeżeli nie będziemy brali pod uwagę zawsze możliwych zmian  nomenklatury) nie
wykroczyła dotychczas gnoseologia. Tylko szarlataństwo lub skrajne ubóstwo umysłowe może żądać takiej
«definicji»  tych  dwóch  «szeregów»  krańcowo  szerokich  pojęć,  która  nie  polegałaby  na  «zwykłym
powtórzeniu», że z nich to bądź owo bierzemy za pierwotne”11.

Odwrócenie, które jest formalnie tym “nic”, jakie dzieje się w filozofii, w jej dyskursie jawnym, nie
jest bez znaczenia, albo raczej jest rezultatem przekreślenia, przekreślenia uprzedniej hierarchii zastąpionej
hierarchią przeciwną. To, o co toczy się w filozofii gra za pośrednictwem tych ostatecznych kategorii, które
rządzą wszystkimi systemami filozoficznymi, to zatem porządek tej hierarchii, sens tego ustawienia jednej z
kategorii na stanowisku panowania, to coś takiego w filozofii, co nieodparcie nasuwa myśl o zdobyciu
władzy czy o zawładnięciu. Powinniśmy rzec, iż od strony filozoficznej zawładnięcie nie ma przedmiotu.
Ale czy zawładnięcie jest jeszcze kategorią czysto teoretyczną? Zdobycie władzy (albo zawładnięcie) ma
charakter polityczny – nie ma przedmiotu, ale ma stawkę, właśnie władzę, i cel: efekty władzy.

Tu należy zatrzymać się na krótko, by ujrzeć, co nowego wnosi Lenin w stosunku do Engelsa. Jego
wkład jest ogromny, jeśli zechce się właściwie oszacować skutki tego, co zbyt często traktowano jako
niuanse tylko.

W gruncie rzeczy Engels, który ma zdumiewające rysy geniusza, gdy pracuje nad Marksem, nie
dysponuje  myśleniem porównywalnym do myśli Lenina. Zdarza mu się często raczej zestawiać ze sobą
tezy, niż rozważać je w jedności ich związku.

Gorzej:  nie  uwolnił  się  nigdy  naprawdę  od  pewnego  pozytywistycznego  tematu  Ideologii
niemieckiej. Dla niego filozofia, której systematyczne studiowanie jednakże zaleca, powinna zniknąć, gdyż
jest  tylko  rękodzielniczym warsztatem,  w  którym  w  przeszłości  zostały  ukute  filozoficzne  kategorie
niezbędne nauce. Czasy te już się skończyły. Filozofia dokonała swego dzieła. Teraz winna ustąpić miejsca
nauce. Odkąd nauki są w stanie naukowo przedstawić organiczny, jednolity system swych związków, nie
ma już potrzeby ani Naturphilosophie, ani Geschichtsphilosophie.

Co  pozostaje  z  filozofii?  Jedna  dziedzina:  dialektyka,  najogólniejsze  prawa  przyrody  (ale
dostarczają ich nauki) i myślenia. Pozostają więc prawa myślenia, które można wydobyć z historii nauk.
Filozofia  nie  jest  zatem naprawdę od  nauk  oddzielona  –  stąd  pozytywizm,  który  czyha  na  niektóre
sformułowania Engelsa, gdy mówi, iż być materialistą, to przyjmować przyrodę taką, jaką ona jest, “bez
postronnych dodatków” – a jednak Engels wie, że nauki są procesem poznawania. Dlatego to filozofia ma
mimo wszystko przedmiot – lecz paradoksalnie jest to przecież  myśl czysta, co nie byłoby niemiłe dla
idealizmu. Cóż robi dziś dla przykładu, wedle swego własnego wyznania, Lévi-Strauss, który powołuje się
na Engelsa? Również bada prawa, powiedzmy, struktury myśli. Ricoeur wykazał mu, i miał rację, że był on
w  tym Kantem bez  podmiotu  transcendentalnego.  Lévi-Strauss  temu nie  zaprzeczył.  Faktycznie,  jeśli
przedmiotem filozofii jest myśl czysta, można powoływać się na Engelsa i ujawnić się jako kantysta bez
podmiotu transcendentalnego.

Można tę samą trudność wyrazić inaczej. Dialektyka, przedmiot filozofii, jest określona jako logika.
Czy filozofia może naprawdę mieć za przedmiot przedmiot logiki? Wydaje się, że logika jest dzisiaj na
drodze coraz większego oddalania się od filozofii – jest nauką.

Oczywiście,  Engels  broni  jednocześnie również  tezy  o  dwóch  tendencjach,  lecz  materializm i
dialektyka z jednej strony, walka tendencji  i  postęp filozoficzny wyznaczony wyłącznie przez postępy
naukowe z drugiej – oto co jest istotnie trudne do łącznego pomyślenia, to znaczy do  myślenia. Engels
przymierza się do tego, ale nawet jeśli nie chce się chwytać go za słówka (co jest najsłabszą z rzeczy
obchodzących niespecjalistę),  to jest  aż nazbyt jasne, iż  brakuje mu czegoś  istotnego.  A to znaczy, że
czegoś istotnego brakuje jego myśli, by mogła myśleć. To dzięki Leninowi możemy ujrzeć, że chodzi tu o
11 Tamże, s. 164-165; podkreślenia L. Althussera (przyp. tłumacza).
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pewien brak, bo właśnie myśli Engelsa brakuje tego, czego dostarcza jej Lenin.
Lenin wnosi myśl głęboko koherentną, w której została umieszczona pewna liczba gruntownych tez,

obejmujących  niewątpliwie luki,  ale  właśnie  luki  stosowne (vides  pertinents).  W  centrum tej  myśli
pozostaje teza, że filozofia nie ma przedmiotu, to znaczy: filozofia nie wyjaśnia się przez prosty związek,
który utrzymuje z naukami. Zbliżamy się do Punktu węzłowego 2, lecz jeszcze go nie dosięgamy.

2. LENIN I PRAKTYKA FILOZOFICZNA

By  dosięgnąć  ów  Punkt  węzłowy  nr  2,  wkroczymy  w  dziedzinę  nową,  dziedzinę  praktyki
filozoficznej. Byłoby interesujące zbadać praktykę filozoficzną Lenina w jego różnych dziełach. Lecz to
zakładałoby, iż wiemy, czym jest praktyka filozoficzna jako taka.

Otóż istotnie przy  paru  rzadkich  okazjach  Lenin  jest  zmuszony przez  same wymogi  polemiki
filozoficznej do stworzenia czegoś w rodzaju definicji swej praktyki filozoficznej. Oto dwa najwyraźniejsze
fragmenty.

“Powiecie: to rozróżnienie prawdy względnej i absolutnej jest nieokreślone. Odpowiem: jest ono
właśnie w dostatecznej mierze «nieokreślone»,  by przeszkodzić przekształceniu nauki w dogmat w złym
tego słowa znaczeniu – w coś martwego, zastygłego, skostniałego, lecz jednocześnie jest ono właśnie w
dostatecznej mierze «określone», by jak najbardziej stanowczo i raz na zawsze odgrodzić się od fideizmu i
agnostycyzmu, od filozoficznego idealizmu i od sofistyki uczniów Hume'a i Kanta”12.

“Nie należy przy tym oczywiście zapominać, że kryterium praktyki z istoty sprawy nie może nigdy
całkowicie potwierdzić lub obalić żadnych poglądów ludzkich. Kryterium to również jest w dostatecznym
stopniu  «nieokreślone»,  aby  nie  dopuścić  do  przekształcenia  się  wiedzy  ludzkiej  w  «absolut»,  a
jednocześnie w dostatecznym stopniu określone,  abyśmy mogli toczyć nieubłaganą walkę z wszelkimi
odmianami idealizmu i agnostycyzmu”13.

Inne teksty potwierdzają stanowisko Lenina. Nie chodzi tu jawnie o przypadkowe i wyizolowane
sformułowania, lecz o głęboką myśl.

Lenin określa więc ostateczną istotę praktyki filozoficznej jako interwencję w dziedzinę teoretyczną.
Interwencja  ta  przybiera  formę  dwojaką:  teoretyczną  –  przez  sformułowanie  określonych  kategorii;
praktyczną – przez funkcję tych kategorii. Funkcja owa polega na wytyczeniu linii demarkacyjnej wewnątrz
dziedziny teoretycznej, między ideami uznanymi za prawdziwe a ideami uznanymi za fałszywe, między
tym, co naukowe a tym, co ideologiczne. Rezultaty tego “odgrodzenia się” są dwojakie: pozytywne w tym,
że służą pewnej praktyce, mianowicie praktyce naukowej, negatywne w tym, że bronią tej praktyki przed
niebezpieczeństwami pewnych pojęć ideologicznych – tu: idealizmu i dogmatyzmu. Takie są przynajmniej
rezultaty wywołane interwencją filozoficzną Lenina.

W tym wytyczaniu linii demarkacyjnej widać stające naprzeciw siebie dwie podstawowe tendencje,
o których już była mowa. To materialistyczna filozofia wytycza tę linię demarkacyjną, by chronić praktykę
naukową przed zakusami  filozofii idealistycznej,  sferę  naukowości  przed naporem sfery  ideologicznej.
Możemy  uogólnić  tę  definicję,  powiadają:  wszelka  filozofia  polega  na  wytyczaniu  zasadniczej  linii
demarkacyjnej,  dzięki  której  odrzuca  ona  ideologiczne  pojęcia  filozofii  reprezentujących  tendencję
przeciwstawną do jej własnej; stawką tego wytyczania, czyli praktyki filozoficznej, jest praktyka naukowa,
naukowość. Odnajdujemy tu nasz Punkt węzłowy nr 1: uprzywilejowany stosunek filozofii do nauk.

Odnajdujemy również paradoksalną grę tego odwracania terminów, przez co unieważnia się historia
filozofii w tym “nic”, które sama wytwarza. To “nic” nie jest jednak bez znaczenia, gdyż jego stawką jest
los praktyki naukowej, sfery naukowości i jej drugiej strony – sfery ideologii. Albo korzysta się z praktyki
naukowej wprost, albo poddaje się ją interwencji filozoficznej.

Że  filozofia  ma  historię,  i  że  jednakże  nic  w niej  się  nie  dzieje,  staje  się  przeto  zrozumiałe.
Interwencja bowiem każdej filozofii – która przedstawia lub modyfikuje kategorie filozoficzne istniejące i
12 Tamże, s. 153; podkreślenia L. Althussera (przyp. tłumacza).
13 Tamże, s. 160.
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stąd tworzy zmiany dyskursów filozoficznych, w czym historia filozofii ujawnia swą egzystencję – otóż ta
interwencja jest  po prostu tym “nic”  filozoficznym, którego natarczywość  stwierdziliśmy, ponieważ w
istocie linia demarkacyjna nie jest niczym, nie jest nawet linią, nawet zarysem, lecz prostym faktem swego
odgrodzenia się, a zatem pustką przyjętego dystansu.

Dystans ten pozostawia swój ślad w dystynkcjach dyskursu filozoficznego, w jego kategoriach i
jego zmodyfikowanym układzie, ale wszystkie te modyfikacje są same w sobie niczym, gdyż działają tylko
na zewnątrz swej własnej obecności, w dystansie lub niedystansie, który oddziela antagonistyczne tendencje
naukowej praktyki, stawki ich walki.

To, co może być prawdziwie filozoficzne w tej operacji jałowego wytyczania (opération d'un tracé
nul),  to  jedynie jego przesunięcie, ale jest  ono zrelatywizowane do historii  praktyki naukowej  i  nauk.
Istnieje bowiem historia nauk i zgodnie z przemianami koniunktury naukowej (to znaczy zgodnie ze stanem
nauk i ich problemów), a także zgodnie ze stanem układów filozoficznych wywołanych przez te przemiany,
przesuwają się linie frontu filozoficznego. Stosunki, które wyznaczają to, co naukowe i to, co ideologiczne,
nadają się tedy za każdym razem do ponownego przemyślenia.

Jest  więc  właściwie  raczej  historia  w  filozofii  niźli  historia  filozofii:  historia  przesuwania
nieustannie  powielanej  nierzeczywistej  linii  (demarkacyjnej),  której  rezultaty  są  wszakoż  rzeczywiste.
Historia ta da się z korzyścią wyczytać u wszystkich wielkich filozofów, nawet idealistów – a także u tego,
który podsumowuje całą historię filozofii, u Hegla. Dlatego to Lenin czyta z zachwytem Hegla – lecz
lektura Hegla uwydatnia również praktykę filozoficzną Lenina. Czytać Hegla na sposób materialistyczny, to
wytyczać u niego linie demarkacyjne.

Bez wątpienia wyszedłem poza literę (tekstów) Lenina, lecz nie sądzę, abym był mu niewierny. W
każdym razie, mówię tylko tyle: Lenin pokazuje nam, od czego należy zacząć myśleć, specyficzną formę
praktyki filozoficznej w jej istocie, i jak retrospektywnie nadać sens licznym formułom pomieszczonym w
wielkich,  filozoficznych tekstach  klasycznych.  Boć przecie  już Platon mówił na  swój sposób o  walce
Przyjaciół Formy z Przyjaciółmi Ziemi (des Amis des Formes et des Amis de la Terre) i oświadczał, że
filozof prawdziwy powinien umieć dzielić, ciąć i wytyczać linie podziału.

Pozostaje  jednakże  kwestia  fundamentalna:  co  wynika  z  tych  dwóch  wielkich  tendencji,  które
ścierają się w historii filozofii? Lenin daje na to pytanie odpowiedź brutalną (sauvage) – ale odpowiedź.

3. PARTYJNOŚĆ W FILOZOFII

Odpowiedź ta zawarta jest w słynnej tezie – i trzeba to rzec – skandalicznej dla wielu, tezie o
partyjności w filozofii.

To słowo brzmi  jak  hasło  ściśle polityczne,  gdzie  partia  oznaczałaby  partię  polityczną,  partię
komunistyczną.

Jednakże wystarczy nieco dokładniej czytać Lenina, nie tylko Materializm a empiriokrytycyzm, lecz
również i zwłaszcza jego analizy teorii historii i ekonomii, by zobaczyć, że chodzi tu o pojęcie, a nie o
zwykłe hasło.

Lenin stwierdza po prostu,  iż wszelka filozofia,  funkcjonalnie odniesiona do swej podstawowej
tendencji,  zajmuje  stanowisko  partyjności  wobec  podstawowej  tendencji  przeciwstawnej,  stanowisko
realizujące się na terenie i wobec tych filozofii, które tę drugą tendencję reprezentują. Stwierdza wszelako
równocześnie,  że  ogromna  większość  filozofii  stara  się  pomimo  wszystko  publicznie  oświadczać  i
udowadniać, iż nie zajmuje stanowiska partyjności, gdyż nie musi tego robić.

Tak właśnie Kant:  Kampfplatz, o którym mówi, dobry jest dla innych filozofii, przedkrytycznych,
ale nie dla filozofii krytycznej. Jego własna filozofia znajduje się poza Kampfplatz, w innym miejscu, skąd
wyznacza sobie właśnie rolę rozstrzygania konfliktów metafizyki w imię interesów Rozumu. Odkąd istnieje
filozofia, od Thěōrĕĩn Platona, po filozofa – “funkcjonariusza ludzkości” Husserla, a nawet po Heideggera
w  niektórych  jego  tekstach,  historia  filozofii  jest  zdominowana  przez  tę  powtarzającą  się  ciągle
sprzeczność:  teoretyczne  wypieranie się  (dénégation)  swej  własnej  praktyki  i  gigantyczne  teoretyczne
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wysiłki, by włączyć to wyparcie w koherentne wywody.
Odpowiedź  Lenina  na  ten  zadziwiający fakt, który  zdaje  się  być  konstytutywny dla  ogromnej

większości filozofii, polega na powiedzeniu nam po prostu kilku słów o uporczywości tych tajemniczych
tendencji, ścierających się w historii filozofii. W oczach Lenina tendencje te są ostatecznie związane ze
stanowiskiem zajmowanym w konflikcie klasowym. Mówię  związane, gdyż Lenin nie mówi o tym nic
więcej, a nadto nie mówi nigdy, że filozofia redukuje się do prostej i czystej walki klas, choćby to miała
być,  nazywana tak  w  marksistowskiej  tradycji,  ideologiczna  walka  klasy.  By  nie  nużyć  (słuchaczy)
oświadczeniami  Lenina,  rzec możemy,  iż  w jego  oczach  filozofia  reprezentuje walkę  klas,  to  znaczy
politykę.  Reprezentuje ją – co zakłada  instancję  wobec której polityka jest właśnie reprezentowana:  tą
instancją są nauki.

Punkt węzłowy nr 1: stosunek filozofii do nauk. Punkt węzłowy nr 2: stosunek filozofii do polityki.
Wszystko rozgrywa się w tym podwójnym stosunku.

Możemy tedy wysunąć następującą propozycję: filozofia byłaby polityką kontynuowaną w pewien
sposób, w pewnej dziedzinie, w odniesieniu do pewnej rzeczywistości. Filozofia reprezentowałaby politykę
w dziedzinie teorii, by wyrazić się ściślej: wobec nauk – i vice versa, filozofia reprezentowałaby naukowość
w polityce, wobec klas zaangażowanych w walkę klasową. Jak reprezentowanie to jest regulowane, jakie
zabezpieczają je mechanizmy, za pomocą jakich mechanizmów reprezentowanie to może być fałszowane
bądź  pozorowane  i  jest  z  zasady  na  ogół  fałszowane –  tego  Lenin  nam nie  mówi.  Jego  głębokim
przekonaniem jest jawnie to, że ostatecznie żadna filozofia nie może przeskoczyć tego warunku, umknąć
determinizmowi tego podwójnego reprezentowania, krótko – że filozofia istnieje jako trzecia instancja
gdzieś między zasadniczymi instancjami, które konstytuują ją samą jako instancję, pomiędzy walką klas i
naukami.

Wystarczy zatem jeszcze jedno słowo: jeżeli odnajdujemy właśnie u Engelsa Punkt węzłowy nr 1,
instancję  Nauk,  to  nie  odnajdziemy u niego,  wbrew wzmiance  o  walce tendencji  w filozofii,  Punktu
węzłowego nr 2, instancji Polityki. A to znaczy, że Lenin nie jest tylko zwykłym komentatorem Engelsa,
ale wnosi coś nowego i decydującego do tego, co określa się dziedziną filozofii marksistowskiej: coś, czego
brakowało Engelsowi.

I  jeszcze  –  by  podsumować  –  słowo  drugie.  Rozpoznanie  tego  podwójnego  reprezentowania
filozofii jest tylko – ale jest – zająkliwym początkiem – ale początkiem – teorii filozofii. Nikt nie będzie
przeczył, że teoria ta jest teorią w stanie embrionalnym, że jest zaledwie naszkicowana w tym, co zdawało
się być zwykłą polemiką. Niemniej te wskazówki Lenina, jeśli zechce się je przyjąć, przynoszą ten nowy
rezultat, że  czynią ze sprawy problem i nakazują wyjść temu, co nazywa się marksistowską filozofią, ze
stadium przeżuwania  praktyki filozoficznej,  która była zawsze w sposób absolutnie  panujący praktyką
wypierania się swej praktyki rzeczywistej.

W tym właśnie sensie Lenin odpowiada – i jest on pierwszym, który to robi, bo nikt, nawet Engels,
nie  zrobił  tego przed nim – przepowiedni jedenastej  tezy.  Odpowiada  sam przez “styl”  swej  praktyki
filozoficznej. Praktyki dzikiej w sensie, w jakim Freud mówi o dzikiej analizie, nie podającej teoretycznych
racji swych kroków; praktyki, która każe pomstować na filozofię za “interpretowanie” świata, co można
nazwać filozofią wyparcia się. Praktyki dzikiej na tyle, na ile się tylko zechce – lecz któż nie zaczynał od
stanu dzikości?

Jest faktem, że ta praktyka jest  nową praktyką filozoficzną –  nową w tym, że nie jest już tym
przeżuwaniem, które jest tylko praktyką wypierania się, gdzie  filozofia  – nie przestając interweniować
“politycznie” w dyskusje, w których waży się rzeczywisty los nauk rozpięty pomiędzy naukowością przez
nie wprowadzaną a ideologią zagrażającą im, a także nie przestając interweniować “naukowo” w walki, w
których waży się byt klas, walki między naukowością, która im służy a ideologicznością, która im zagraża –
przeczy jednakże gwałtownie w filozoficznej “teorii”, że tu właśnie interweniuje. Jest nową praktyką w
tym, że jest to praktyka, która odrzuciła to wypieranie się i która wiedząc, co sama robi, działa zgodnie z
tym, czym jest.

Jeśli tak jest, można domniemywać, iż nie jest przypadkiem, że ten rezultat bez precedensu został
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wywołany przez naukowe odkrycie Marksa, a pomyślany przez politycznego przywódcę proletariackiego.
Ostatecznie bowiem, jeżeli filozofia została powołana do życia przez pierwszą naukę w historii ludzkości, w
Grecji, w społeczeństwie klasowym, i jeśli wie się, jak daleko mogą sięgać skutki klasowego ucisku – nie
należy się dziwić, że skutki te wyraziły się w formie (klasycznej w społeczeństwach klasowych, gdzie klasy
panujące wypierają się tego, że panują) filozoficznego wyparcia się dominacji polityki nad filozofią. Nie
należy przeto dziwić się, iż jedynie naukowe poznanie mechanizmów panowania klasowego i wszelkich ich
skutków, wytworzone przez Marksa, a zastosowane przez Lenina, wywołało w filozofii to nadzwyczajne
przestawienie, które wstrząsa fantazmatami tego wypierania się, w którym filozofia wmawia samej sobie po
to, by ludzie temu wierzyli, i również po to, by samej w to wierzyć, że jest ponad polityką, tak jak i ponad
klasami.

Wynika stąd, że jedynie wraz z Leninem może się w końcu ucieleśnić i usensownić profetyczne
zdanie jedenastej tezy o Feuerbachu: (Dotychczas) “filozofowie interpretowali świat: idzie jednak o to, aby
go zmienić”. Czy zdanie to obiecuje nową filozofię? Nie sądzę. Filozofia nie będzie zniesiona: filozofia
pozostanie filozofią. Lecz wiedząc, czym jest jej praktyka, i wiedząc, czym jest sama – albo zaczynając to
wiedzieć – filozofia może być stopniowo przeobrażana. Teraz więc bardziej niż kiedykolwiek nie powiemy,
że marksizm jest nową filozofią:  filozofią  praktyki. W sercu marksistowskiej  teorii jest nauka – nauka
całkiem szczególna,  ale  nauka.  To,  co  marksizm wprowadza  nowego  do  filozofii,  to  nowa  praktyka
filozofii. Marksizm nie jest (nową) filozofią praktyki, lecz (nową) praktyką filozofii.

Ta  nowa  praktyka  filozofii  może  przeobrazić  filozofię,  a  nadto  pomóc  na  swą  miarę  w
przeobrażaniu świata. Tylko pomóc, bo to nie teoretycy, uczeni czy filozofowie, a także nie “ludzie” robią
historię, ale “masy”, to znaczy klasy sprzymierzone w tej samej walce klasowej14.

14 Lénine et la philosophie, Petite Collection Maspero, Paris 1972.

© Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
- 22 -

www.skfm-uw.w.pl


