
Komentarz dla polskich czytelnikow 

Niniejsza poprawiona wersja opracowania pt. Marx's the-
ory of crisis as a theory of class struggle pierwotnie napisanego 
w 1982 r. jest systematyczn4 reinterpretacj4 pism Karola 
Marksa i Fryderyka Engelsa pogwicconych roinego typu 
kryzysom ustawicznie wystepuj4cym w xi x-wiecznym 
kapitalizmie. Pisma to skladaj4 sic z politycznych komen-
tarzy na temat Owczesnych wstrzqs6w, a takie z rozwija-
nych w miarc uplywu czasu rozlicznych teorii wyjagnia-
jgcych moiliwoki wyst4pienia kryzysow i sil, ktore je 
wywoluj4. W tych wstcpnych komentarzach pragniemy 
dol4czyC do naszego opracowania krotkie przemyglenia 
dotycz4ce dwoch kwestii, ktore, jak sic zdaje, mog4 zain-
teresowaC polskich czytelnikciw. Pierwsz4 z nich s4 nasze 
ustalenia dotycz4ce pogl4clow Marksa i Engelsa na temat 
Polski z okresu rozbiorow. Drug4 jest odniesienie ich daw-
nych tekstdw do bie4cych walk w Polsce. Analiza wyloiona 
w dwach kolejnych czcgciach bazuje na naszej interpretacji 
materialow dostepnych w jezyku angielskim i w mniejszym 
stopniu w jczyku francuskim, lecz w wickszogci powstala 
z pominieciem materialOw napisanych po polsku i po nie-
miecku, gdyi nie byligmy ich w stanie przeczytaC. Zdajemy 
sobie zatem sprawc z ograniczexi naszej interpretacji, a tym 
samym jestegmy gwiadomi, ie nasze analizy uleglyby zmia-
nie, gdybygmy mieli wiekszy dostgp do irodel polskojczycz-
nych. Czynimy jednak cow naszej mocy i poddajemy nasze 
przemyglenia waszej rozwadze, analizie i krytyce. 
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Marks, Engels i Polska wawczas 

Marks i Engels probowali zrozumieC, a takie reagowaC na 
wydarzenia i kryzysy w Polsce, co bylo czegci4 ich badari 
dotyczqcych kryzysu oraz mozliwosci dokonania rewolucyj-
nej zmiany. Oboje uwaiali, ie konflikty wystepuj4ce w Pol-
sce mialy dui4 wage dla Europy. Polske wraz z innymi kraja-
mi Europy Srodkowej i Wschodniej postrzegali jednak jako 
obszar opoinionego wzgledem Anglii, ledwo rozwinietego 
kapitalizmu. W Manchesterze obserwowali wielkie fabryki 
whilciennicze iywi4ce sic wywlaszczonymi robotnikami ze 
wsi i surowcami z Nowego Swiata, w ktorych wytwarzano 
nieskoriczony potok towarow dostarczanych przez brytyjskie 
statki i armie do najdalszych zak4tkow rozszerzaj4cego sic 
imperium kolonialnego. Byli takie gwiadomi, ie w Polsce roz-
w6j kapitalizmu ograniczal sic do kilku miast i w wiekszoki 
przypadkOw przybieral postaC handlu i drobnego przemyslu, 
czesto zmonopolizowanych przez Niemcow, ktOrzy skoloni-
zowali zachodni4 czegC kraju wwyniku pierwszego rozbioru 
z 1772 r. Podczas gdy najeiclicy „przyniegli do Polski kultu-
re, ogwiate, i nauke, handel i rekodzielar, to, jak twierdzil 
Engels, ich wysilki pozostaly „na najniiszym szczeblu roz-
woju przemyslowego; ani nie nagromadzili wielkich kapita-
16w, ani nie potrafili stworzyC wielkiego przemyslu, ani tei 
nie skupili w swoich rekach szerokich kontaktOw handlo-
wych. (...) Kramarstwo, rzemioslo i co najwyiej w bardzo 
nieznacznej skali handel zboiem oraz manufaktura (tkactwo 
itp.) — oto cala dzialalnok NiemcOw polskich"1. 

W kolejnych latach Roia Luksemburg na podstawie swo-
ich badan nad rozwojem przemyslu w Polsce stwierdzila, 

1 F. Engels, „Debata polska we Frankfurcie", w: MED, t. 5, s. 378-379 
[MED - K. Marks, E Engels, Dziela, 39 tomOw, Warszawa 1960-1979]. 
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ze pierwszy typowy kryzys kapitalistyczny na jej obszarze 
nie wyst4pil do 1884 r.2. Tym samym w badaniach Marksa 
i Engelsa dotyczqcych okresowych boomow, zalamari i zwi4-
zanych z nimi wstrz4sow typowych dla kapitalizmu przemy-
slowego, Wielka Brytania, a w mniejszym stopniu Francja 
i Stany Zjednoczone, byly polami badari, na podstawie kt6-
rych stworzyli swoje teorie kryzysu. Ograniczony rozwoj 
kapitalizmu w Polsce postrzegali jako enklawy otoczone wiej-
skimi obszarami, ktore rzqdzily sic regulami organizacji feu-
dalnej, gdzie wiekszok populacji stanowilo chlopstwo pod-
dane szlachcie. W latach 1850-70 uprawiane przezefi zboie 
bylo eksportowane, tymczasem zyski w znikomym stopniu 
finansowaly przemysl3. 

Marks i Engels twierdzili wiec, le kryzysy w Polsce mialy 
przede wszystkim charakter polityczny zwiqzany z dwoma 
rodzajami konfliktow. Pierwszy dotyczyl walk Polakow 
o wyzwolenie spod Swictego Przymierza Prus, Rosji i Austrii, 
ktore wciqi poszerzaly swoje ziemie i ostatecznie, wraz z trze-
cim rozbiorem z 1794 r., unicestwily niepodleglogC ich paii-
stwa. Drugi dotyczyl walk na rzecz demokracji, ktOre w Polsce 
wiqzaly sic z reformq rolnq wymierzonq we wciqi dominuj4cy 
w kraju patriarchalny feudalizm. Jak utrzymywali, oba rodza-
je walk byly ze sobq blisko zwiqzane. W1848 r. Marks napisal: 

„ludzie, ktOrzy stali na czele krakowskiego ruchu rewolucyjne-
go, byli glcboko przekonani, le jedynie demokratyczna Pol-
ska mote by6 niepodlegla i ze nie mole byC mowy o demo-
kracji polskiej bez zniesienia praw feudalnych, bez ruchu 
agrarnego, ktory by z chlopow paiiszczyinianych uczynil 

2 R. Luksemburg, Rozwoj przemyslu w Polsce, Warszawa 1957, s. 53. 
3 J. Batou, Between Development and Underdevelopment: the precocious 

attempts at industrialization of the periphery,1800-1870, Geneva 1991, s. 130. 
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wolnych wlascicieli, wiagcicieli nowoczesnych"4. WManife-
icie komunistycznym oboje potwierdzili, ze „wgrod Polakow 
komunigci popieraj4 partie, ktOra rewolucje agrarnq uwaia 
za warunek wyzwolenia narodowego, te samq partie, ktOra 
wywolala powstanie krakowskie w 1846 roku"5. 

Mimo ze zniesienie poddaristwa i praw przysluguj4cych 
szlachcie bylo wstcpnym warunkiem szerokiej demokra-
tycznej walki o wyzwolenie Polski, to wywolywalo ono spory 
pogrod europejskich rewolucjonistow, ktorzy podzielali 
intemacjonalistyczn4 perspektywe i nie akceptowali tego, jak 
elity wykorzystywaly nacjonalizm, aby dzieliC i rz4dziC. Przy-
kladowo Pierre J. Proudhon (1809-65) w swojej ksiqice La 
Guerre et la Paix postulat niepodleglogci Polski okreglil jako 
niewiele wiccej nii stare szlacheckie pragnienie odebrania 
swoich wlogci i wladzy intruzom ze Swigtego Przymierza. 
Uwaial, ze odrodzenie Polski nie przyniesie iadnej korzy-
gci masom ludnoki, ktOre 1304 ujarzmione i wyzyskiwane 
przez rodzimych, a nie obcych panOw6. Twierdzil, ze histo-
ria przemOwila, rozbiory dokonane przez Swigte Przymierze 
przyniosly Europie pokoj, a „Polacy nie maj4 praw" do nieza-
leinoki i niepodleglogci. Ponadto rozbiory oznaczaly „wyba-
wienie dla klas pracuj4cych", ich doslowne „wyzwolenie"7. 
Nawiqzywal przy tym do formalnego zniesienia poddaiistwa 
w Prusach w 1807 r., w Austrii w 1848 r. i w Rosji w 1861 r. 

Precyzuj4c, Marks i Engels w wielu przypadkach pietno-
wali reakcyjne oblicze Polskiej szlachty, czego przykladem 

4 K. Marks, E Engels, „W sprawie Polski — Przernowienia wygloszone 
22 lutego 1848 r. w Brukseli na uroczystym zebraniu z okazji drugiej rocznicy 
powstania krakowskiego 1846 r.", w: M ED, t. 4, S. 580. 

5 K. Marks, F. Engels, „Manifest komunistyczny", w: m ED, t. 4, s. 548. 
6 P. J. Proudhon, La Guerre et la Paix, Recherches sur le Principe et la consti-

tution du droit des gens, Brussels 1861. 
7 P. J. Proudhon, Si les &alas de 1815 ont cesse d'exister? Actes du future con-

gres, Paris 1863, s. 68, 86. 
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mote by6 potepienie przez nich szlacheckiej niezgody na 
spoleczne reformy proponowane przez Joachima Lelewe-
la (1786-1861) podczas powstania listopadowego z 183o r. 

„Czego chciala arystokracja polska w 183o roku? Chciala obro-
niC przed cesarzem swe prawa nabyte. Ograniczyla powstanie 
do niewielkiego terytorium, ktOre Kongres Wiederiski uznal 
za stosowne nazwaC KrOlestwem Polskim; hamowala zapal, 
ktOry ujawnil sic w innych dzielnicach polskich; zachowala 
w nienaruszonej postaci poddaristwo, ktOre chlopOw sprowa-
dza do poziomu bydla, zachowala upogledzenie ZyclOw. (...) 
Ale w kierownictwie tej konserwatywnej rewolucji, w samym 
Rz4dzie Narodowym znalazl sic czlowiek, ktOry ostro ata-
kowal ciasne poglqdy klasy panujqcej. Zalecal prawdziwie 
rewolucyjne metody, ktOrych gmialogci ulckli sic arystokra-
ci w sejmie. Przez wezwanie calej dawnej Polski do broni 
i przeksztalcenie w ten sposOb wojny o niepodleglogC Polski 
w wojng europejsk4, przez emancypacjc ZyclOw i chlopOw 
oraz dopuszczenie tych ostatnich do udzialu we wlasnogci 
ziemskiej, przez odbudowanie Polski na zasadach demokra-
cji i rOwnogci czlowiek ow pragn4I uczyniC ze sprawy narodo-
wej sprawe ogOlnogci, chcial utoisamiC interesy wszystkich 
narodOw z interesami narodu polskiego. Czyi trzeba wymie-
niC owego genialnego czlowieka, ktOry jest autorem tak rozle-
glego i zarazem tak prostego planu? Byl to Lelewel"8. 

Kiedy w 1866 r. zwolennicy Proudhona w I Micdzynaro-
dOwce zanegowali poparcie dla Polskiej niepodleglogci jako 
niezgodne z interesem klasy robotniczej, Engels napisal sze-
reg artykulOw pt. „Klasa robotnicza a kwestia polska". W arty-
kulach tych wyjagnil dwa argumenty uzasadniajqce, dlaczego 
robotnicy z innych krajOw powinni wspieraC, a nie lekcewa-
iyC, polskie walki o wyzwolenie. Pierwszy argument wi4zal 

8 K. Marks, E Engels, „W sprawie Polski...", op. cit., s. 582. 
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sig z tym, ze interes robotnikow w takich krajach jak Niemcy 
iAustria leial w ograniczaniu wzrostu sily rosyjskiego cara, 
ktoro wraz z Marksem uwaiali za najbardziej reakcyjno sac 
na kontynencie. Po przedstawieniu historii carskich aneksji 
i prob podporzodkowania roinych czegci Europy Srodkowej 
Engels stwierdzil, ze „odbudowanie Polski" przyczyniloby 
sig do wyzwolenia nie tylko Polakow, lecz rowniei Niemcow 

„spod zaleinoki od Rosji"9. 
Drugi argument przypominal proudhonistom dlugo 

historic robotniczego poparcia praw do samostanowienia 
ludow udzielanego „wielkim wspolnotom narodowym o nie-
watpliwej iywotnogcrio. Przeciwstawil to carskiej „zasadzie 
narodowogciowej" wykorzystywanej do dzielenia i rz4dze-
nia, np. do usprawiedliwienia zajccia terytorium wschodniej 
Polski (zarowno zajccie przez Putina POIwyspu Krymskiego, 
jak i jego interwencje we wschodniej Ukrainie so uderzajoco 
podobne do dzialaii cara w czasach Marksa i Engelsa i uspra-
wiedliwiane s4 z wykorzystaniem takiej samej logiki). 

Niemniej sposob uiycia tego argumentu przez Engelsa, 
odmawial jednoczegnie praw do niepodleglych paiistw naro-
dowych ludom, ktore nie stanowily owczegnie narodow, lecz 
byly spojne pod wzglcdem kulturowym i jczykowym. Doty-
czylo to m.in. Laporiczykow w Skandynawii lub „Serbow, 
Chorwatow, Rusinow, Slowalcow, Czechow, i innych pozo-
stalogci dawnych ludow slowiariskich w Turcji, na Wggrzech, 
i w Niemczech"11. Dzisiaj lekcewaienie tych ludow jako 
wyzbytych „cywilizacji", podczas gdy vviele z nich faktycznie 
uzyskalo status niepodleglego paiistwa, wydaje sic wsteczne. 
Rownie odpychajoca jest jego pogarda wymierzona w Lapori-
czykow jako „dzikich koczownikow" i w ich opor przeciwko 

9 F. Engels, „Klasa robotnicza a kwestia polska", w: MED, t. 16, S. 171. 
to Ibid., s. 172. 
it Ibid., s. 174. 
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kulturowej asymilacji, jak rowniei przeciwko utracie „wla-
snego barbarzyriskiego, na wpol eskimoskiego narzecza!"12. 
Obecnie dobrze zorganizowane rdzenne ludy na calym gwie-
cie nie tylko walczq o autonomiczne samostanowienie, lecz 
inspirujq ludzi z wielu narodOw do angaiowania sic w anty-
kapitalistyczny, alterglobalistyczny ruch, o ktorym marzono 
w I MigdzynarodOwce13. 

W kolejnym roku, podczas swojej przemowy w Londy-
nie, Marks powtOrzyl argument Engelsa dotyczqcy potrze-
by istnienia niezaleinego polskiego bufora hamujgcego car-
skie ambicje imperialne14. Swoim sluchaczom przypomnial, 
Ze to powstanie Polakow uniemoiliwilo carskim wojskom 
marsz na Francje w celu stlumienia rewolucji lipcowej prze-
ciwko Karolowi X. „Powstanie w Warszawie ocalilo Euro-
pc przed drugg wojnq antyjakobitisk4"15. Z tej przyczyny 
zrewolucjonizowani Berliriczycy w 1848 r. domagali sic 
odrodzenia Polski16. Po szczegolowym opisie ekspansji 
i rosnqcej sily carskiego imperium stwierdzil: „Jedna tylko 
alternatywa pozostala Europie. Albo barbarzyristwo azja-
tyckie pod moskiewskim przywodztwem zaleje jg jak lawi-
na, albo musi ona odbudowaC Polskc tak, aby migdzy niq 
a Azjq stanch) dwadziekia milionOw bohaterciw i by dzie-
ki temu zyskala ona czas na dokonanie swego spolecznego 
odrodzenia"17. 

Rownoczegnie Marks i Engels podkreglali, ie walka Pola-
kow przeciwko obcej dominacji byla jedynym moiliwym 

12 Ibid., s.175 
13 H. Cleaver, „Trayectorias de autonornla", w: C. Albertani i in. red., 

La autonomia possible: Reinvencidn de la politica y emancipaciOn, Mexico 2009. 
14 K. Marks, „Przemowienie wygloszone na wiecu polslcim w Londynie 

22 stycznia 1867 r.", w: MED, t. 16, S. 219-224. 

15 Ibid., S. 220. 

16 Ibid. 
17 Ibid., s. 224. 
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sposobem spolecznego rozwoju w Polsce. Wbrew tym, kto-
rzy nie doceniali polskich walk o narodow4 niezaleinok, 
twierdzili, ie „dopOki zdolny do zycia narod znajduje sic pod 
jarzmem obcego zaborcy, dopOty musi on kierowaC wszystkie 
swe sily, wszystkie swe clgienia, calq swg energie przeciwko 
wrogowi zewnctrznemu; &Oki zatem jego zycie wewnetrz-
ne jest sparaliiowane, dopOty nie jest on zdolny do walki 
o wyzwolenie spoleczne. Irlandia, Rosja pod jarzmem mon-
golskim i in. dajq nam tego wymowne przyklady"18. 

Marks i Engels uwaiali, ie celem gwietowanego przez Pro-
udhona i jego zwolennikow zniesienia poddaristwa przez cara 
w Polsce bylo jedynie oslabienie lokalnej szlachty oraz nara-
±enie chlopstwa na rosyjski wyzysk i pobor do carskich armii. 

Poza poparciem dla walk ludow podporzqdkowanych 
oboje wyraiali ogromny szacunek wobec tych polskich 
rewolucjonistOw na wygnaniu, ktOrzy wraz z innymi wal-
czyli w calej Europie, a nawet w Ameryce. Jui w 1858 r. oboje 
napisali artykul doceniaj4cy JOzefa Bema (1794-1850), pol-
skiego przywOdcc wojskowego, ktOry z Napoleonem wal-
czyl przeciwko Prusom i Rosji, podczas powstania listopa-
dowego przeciwko Rosji, a w 1848 r. wAustrii i na Wegrzech 
walczyl po stronie rewolucjonistOw19. Niemal dwadziegcia 
lat poiniej Marks napisal, ±e „Polska jest nie tylko jedynym 
plemieniem slowiariskim, ale jest rowniei jedynym naro-
dem europejskim, ktOry walczyl i walczy nadal jako kosmopo-
lityczny .tatnierz rewolucji. Polska przelewala sw4 krew w ame-
rykaiiskiej wojnie o niepodleglogC; jej legiony walczyly pod 
sztandarem pierwszej republiki francuskiej; swojq rewolucjg 
w 1830 r. udaremnila uzgodnion4 wowczas migdzy zaborca-
mi inwazje na Francje; w 1846 roku, w Krakowie, Polska jako 

18 K. Marks, F. Engels, „W obronie Polski", w: MED, t. 18, S. 636. 

19 K. Marks, F. Engels, „Bem", w: MED, t. 14, CZ. 1, S. 148-152. 
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pierwsza w Europie zatknela sztandar rewolucji socjalnej; 
w 1848 roku bierze wybitny udzial w walkach rewolucyjnych 
na Wqgrzech, w Niemczech i we Wloszech; wreszcie w 1871 
roku Polska daje Komunie Paryskiej najlepszych generalOw 
i najbardziej bohaterskich Zolnierzy"2 O.

Ponasze przyklady sq warte na4wietlenia tym, ktOrzy nie 
znajg owej historii. Polskimi wygnancami uczestnicmcymi 
wwojnie o niepodleglok StanOw Zjednoczonych byli miedzy 
innymi Tadeusz Kokiuszko (1746-1817) i Kazimierz Pulaski 
(1745-79). Kokiuszko, wykwalifikowany inzynier, sluiyljako 
pulkownik Armii Kontynentalnej, zaprojektowal i nadzoro-
wal budowe rozlicznych fortyfikacji, wlqcznie z West Point, za 
co zostal uhonorowany stopniem generala brygady. Powth-
cil do Polski i dolgczyl do Wojska I Rzeczypospolitej, walczyl 
przeciwko Rosji i byl Najwyiszym Naczelnikiem Sily Zbroj-
nej Narodowej podczas insurekcji kokiuszkowskiejn. Pula-
ski po swoim udziale w walkach powstaficzych przeciwko 
Rosji toczonych przez konfederacje barsk4 rOwniei przybyl 
do Ameryki i dolqczyl do Armii Kontynentalnej, zreformo-
wal jej kawaleric i utworzyl Legion Pulaskiego. Przelal swoj4 
krew, prowadzqc szaric kawalerii przeciwko Brytyjczykom 
podczas bitwy pod Savannah2 2. 

Engels, mow* o „polskiej rewolucji" z 183o r., mial na 
mygli wspominane wczegniej powstanie listopadowe, ktOre 
udaremnilo rosyjskie plany wykorzystania polskich poboro-
wych do stlumienia powstan we Francji i w Belgii. Poza odno-
towaniem roli Jfizefa Bema Marks i Engels byli, jak jui wspo-
mnieligmy, pod szczegOlnym wraieniem plannow reformy 

zo K. Marks, F. Engels, N obronie...", op.cit., s. 636-637. 
21 M.M. Gardiner. Kos'ciuszko: A Biography, London 1920. 
22 D.B. Shores, Kazimierz Pulaski: General of Two Nations, San Diego 

2014. 
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rolnej historyka i polityka Joachima Lelewela opracowanych 
podczas powstania. Kiedy zostalo ono stlumione, Lelewel 
udal sic na przymusowq emigracjc do Francji i Belgii. Wciqi 
pisal i agitowal na rzecz reformy w Polsce, a take wspolpra-
cowal z Marksem i Engelsem w 1847 r. przy zakladaniu Demo-
kratische Gesellschaft zur Einigung undVerbrilderungallerVolker23. 

Powstanie krakowskie z 1846 r. przetrwalo jedynie dzie-
wicC dni, lecz jego przywodcy, jak jui wspomnieligmy, nie 
tylko walczyli o wyzwolenie narodowe, lecz podniegli Mda-
nia zbliione do tych, ktore Lelewel podj41 szesnagcie lat wcze-
gniej. W 1848 r., w konsekwencji kryzysu gospodarczego 
z 1847 r., ktOry wywolal masowy wzrost bezrobocia, w wielu 
europejskich krajach wybuchly rewolucyjne powstania. 
Marks i Engels powrOcili na kontynent, pierwotnie do Paryia 
w okresie rewolucji lutowej, a nastepnie do Kolonii w Niem-
czech, gdzie w marcu wybuchla rewolucja. Marks publikowal 
Neue Reinische Zeitung, a Engels sluiyl pomom na barykadach. 
Jedno spogrcid wielu powstari wybuchlo przeciwko Prusom 
w Poznaniu. Marks i Engels widzieli jednak wszcdzie Pola-
kow dolqczajgcych do rewolucyjnych powstaii. Engels pOi-
niej napisal: „Polacy brali udzial we wszystkich rewolucjach 
i wojnach rewolucyjnych, w Paryiu, w Wiedniu, w Berlinie, 
we Wloszech, na Wcgrzech, nie bacmc, czy walcm z Niemca-
mi, Slowianami, Madziarami czy chothy nawet z Polakami"24 .

W 1871 r., kiedy w odpowiedzi na kapitulacje cesarza 
Napoleona III zloionq kanclerzowi Prus Bismarckowi 
powstal caly Paryi i stworzyl Komung Parysk4, Jaroslaw 
Zqdlo-D4browski (1836-71), ktOry walczyl w powstaniu stycz-
niowym przeciwko imperium rosyjskiemu, zostal wybrany do 

23 J.S. Skurnowicz, „Lelewel in Polish Historiography in People's 
Poland", w: The Polish Review, ,t. xxxvi, nr 3,1991, s. 269-282. 

24 K. Marks, F. Engels, „Panslawizm demokratyczny", w: MED, t. 6, 
s. 325. 
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Rady Komuny Paryskiej. Kiedy kontratak wygnan ego francu-
skiego rzqclu i pruskich oddzialOw otaczajqcych miasto zacz0 
stanowia powaine zagroienie, Dgbrowski zostal mianowa-
ny naczelnym wodzem i organizowal obrone Paryia. Oddal 
iycie w walce pieC dni przed zgladzeniem Komuny i pocz4t-
lciem rzezi komunardOw. Kolejny Polak Walery Antoni Wro-
blewski (1836-1908), ktOry dowodzil oddzialami wojska pod-
czas powstania styczniowego, rciwniei dol4czyl do paryskich 
komunarclOw w roli generala, organizuj4c pokudniow4 obro-
ne miasta. W przeciwieristwie do D4browskiego WrOblew-
ski przeiyi przegranq Komuny i wyemigrowak do Londynu. 
W 1872 r. stal sic czlonkiem Rady Generalnej I Migdzyna-
rodOwki, opowiadajgc sic po stronie Marksa i Engelsa w ich 
konflikcie z Bakuninem25. To tylko kilku polskich emigran-
tOw, ktOrych udzial w powstaniach u siebie i organizacyjne 
wysilki poza granicami wlasnego kraju sprawily, ze Marks 
i Engels solidaryzowali sic z polskimi rewolucjonistami26. 

Przesziok i terainiejszok 

Od okresu kiedy powstaly pisma Marksa i Engelsa do dzi-
siaj mincly dlugie i burzliwe dekady. Przyniosly one ze sob4 
dzialania II MigdzynarodOwki (1898-1914), I wojng gwia-
tow4 (1914-8), II Rzeczpospolit4 (1918-39), II wojng gwia-
tow4 (1939-45), Polskq Rzeczpospolit4 Ludowq (1945- 89) 
i III Rzeczpospolitg (1989-dzisiaj). W tym czasie w Polsce 
rozwijal sic kapitalizm, a wraz z nim powiqzania micdzy 
kryzysami na jej obszarze a tymi, ktOre uderzaly w resztc 

25 P.-O. Lissagaray, Histoire de la Commune de 1871, Paris 2000. 
26 A. Ciolkosz, „Karol Marks a powstanie styczniowe",www.lewicowo.pl. 
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kapitalistycznego gwiata. Nie ulega w4tpliwogci, ie charakter 
i rozmiar tych sprzeieri byl bardzo zthinicowany - od okre-
sow wzglcdnej niezaleinoki do okresow, kiedy Polska byla 
podporz4clkowana tej czy innej obcej dominacji. Od ponow-
nych rozbiorow i neokolonialnego podporz4dkowania pod-
czas II wojny gwiatowej, przez dominack Zwiizku Radziec-
kiego w erze powojennej, rozwoj kapitalizmu w Polsce 
nastepowal w ramach ograniczeri narzuconych z zewngtrz. 
Przypuszczalnie najbardziej oczywiste bylo narzucenie kapi-
talizmu na wait- radziecki w okresie Polskiej Rzeczpospolitej 
Ludowej. Wbrew okreglaniu sic jako socjalistyczne, czy cze-
gciej komunistyczne, instytucje radzieckiego reiimu doko-
naly zaledwie reorganizacji kapitalizmu, a nie zastpienia go 
czymg nowym i innym. Planigci reiimu, na modle kapitali-
stow z innych krajow, koncentrowali sic na organizowaniu 
iycia wokol pracy i wyciskaniu jak najwiekszej ilogci pracy 
dodatkowej. Cele te byly powielane przez zaleiny od nich 
rz4cl w Polsce. Po ponownym uzyskaniu formalnej niepod-
leglogci w 1989 r. organizatorzy kapitalu zastuili radzieckie 
wplywy w Polsce wspOlczesnymi ponadnarodowymi instytu-
cjami kapitalistycznymi, takimi jak Unia Europejska, Euro-
pejski Bank Centralny, Migdzynarodowy Fundusz Walutowy 
i Bank Swiatowy. 

Przez te dziesicciolecia wielu Marksistow, Polakow 
i obcolcrajowcow, analizowalo rozw6j kapitalizmu w Polsce, 
walki polskich robotnikow i okresy kryzysu. Przedzial cza-
sowy jest jednak dla nas zbyt dlugi, a analizy zbyt liczne, aby 
podj# sig ich przegl4du. Pewne z nich, jak te dokonane przez 
Roic Luksemburg, najprawdopodobniej najbardziej znan4 
polsk4 marksistke, bazowaly na wielu dokladnych bada-
niach i krytykach. Badania te zawieraly ocenc podobieristw 
i thinic pomigdzy dokonanymi przez ni4 analizami a stano-
wiskiem Marksa i Engelsa, np. jej sprzeciw wobec polskiej 
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niepodleglogci lub wykorzystanie Marksowskich schematOw 
reprodukcji do stworzenia wlasnej teorii kryzysu i imperiali-
zmu. Oczywigcie reinterpretacja, ktorq tutaj przedstawiamy, 
mote by6 jednym z punktOw wyjgcia w analizie jej prac, sami 
rOwniei mieligmy okazje skomentowaC jej teorie kryzysu27. 
Zaden z nas nie podj0 sic jednak glebszej ponownej oceny 
pism Marksa pogwicconych Polsce. Ocene trafnoki tego, co 
tutaj napisaligmy, pozostawiamywicc innym. Przedstawiamy 
natomiast kilka uwag odnosz4c nasze opracowanie do bieiq-
cej sytuacji, iywiqc nadzieje, ze skloni4 one do jego interpreta-
cji z punktu widzenia dzialaczy spolecznych. 

Marks, Engels i Polska dzisiaj 

Wielokrotnie podkreglaligmy, ze nasze zainteresowanie 
pismami Marksa i Engelsa nie ma podloia filologicznego, 
lecz polityczne. Celem naszej reinterpretacji nie jest kolejna 
analiza historii idei, a raczej ujawnienie, w jaki spos6b Owcze-
sne idee mom porn& nam uporaC sic z nowymi problemami, 
w szczegolnoki z ograniczeniami naszego zycia narzucony-
mi przez dzisiejszy kapitalizm. Zyjemy w drugiej dekadzie 
xxi w. Z pewnogcig od czasu kiedy dwojka naszych autorow 
pisala swoje teksty, sporo sic zmienilo. Pomimo powainych 
zmian wcigi jestegmy gwiadkami rozmaitych kryzys6w. Czy 
mygl Marksa i Engelsa jest przez tak dlugi czas wci4i aktu-
alna? Czy kryzysy, ktOrymi sic zajmowali, s4 podobne do 
tych, w ktorych obliczu obecnie stoicie, a jegli tak, tow jakim 

27 H. Cleaver, „Karl Marx: Economist or Revolutionary?", w: S.W. Hel-
burn, D.E. Bramhall red., Marx, Schumpter & Keynes, Armonk 1986. 
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stopniu ich analizy wyjagniaj4 wasze bieiqce problemy i lei4 
u podloia podejmowanych przez was strategii walki? 

Jezeli przychodzi nam oceniC aktualnok tych nienowych 
pism na tle bieiqcych walk, ktore tocz4 sic w Polsce, to jeste-
imy gwiadomi ograniczeri wynikaj4cych z dystansu i posia-
danej przez nas wiedzy. Jeieli, jak utrzymujemy, o wartoki 
wszelkich socjopolitycznych teorii decyduje ich potencjal 
umoiliwiaj4cy zaopatrzenie nas w broil do walki przeciwko 
kapitalizmowi, to ocena praktycznej uiytecznogci wszelkiej 
teoretycznej analizy musi byC podjcta w gwietle konkretnej 
wiedzy na temat szczegolnych sytuacji wystcpuj4cych w gwie-
cie realnym. Teoria zawsze ma charakter ogOlny, podczas gdy 
gwiat ma zawsze charakter szczegOlowy. Pytamy wicc wciqi, 
czy nasza teoria kieruje nasz4 uwagc w strong zjawisk dla nas 
wainych i czy wyjagnia szczegOlne okolicznoki, szczegolny 
zbiOr stosunkow. Zdajemy jednak sobie rOwniei sprawe, ze 
nasze badania i nasza wiedza sq ograniczone. Jegli wicc poja-
wia sic podobna do tej moiliwok przetlumaczenia na inny 
jezyk i opublikowania naszych pism w innym kraju, to mamy 
nadziejc, ze wy, nasi nowi czytelnicy, zrobicie to samo, tzn. 
dokonacie dokladnej oceny tego, w jakim stopniu nasza inter-
pretacja, jak rOwniei teksty, na ktorych opieraly sic nasze 
badania,14cz4 sic z waszym poloieniem. 

Oczywigcie powstaje pytanie: „Co sklada sic na takq 
ocenc? Jak jq przeprowadzi6?". Uwaiamy, ze odpowiedzi 
na to pytania zaleZ4 od zastosowanej teorii. Abstrakcyjne 
twierdzenia teoretyczne zwykle tworzone sq przez swoich 
autoroww odniesieniu do realnego gwiata. Newton wyjagnil 
swoj4 teorie grawitacji, przytoczywszy historic spadaj4cego 
jablka. W przypadku Marksa i Engelsa, co moina zauwaiyC 
w tresci naszego opracowania, ich propozycje abstrakcyj-
nych uogolnieri na temat natury kryzysu byly zwykle ilustro-
wane obserwacjami z czasow, w ktorych iyli. W przypadku 
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wytlumaczenia kryzysu realizacji kapitalistycznych plan6w, 
ktory wynikal z ograniczenia popytu na dobra konsumpcyj-
ne (lub grodki utrzymania), mogli przykladowo odwola6 sig 
do dzialari kapitalistow, ktorzy robig wszystko, by powstrzy-
ma6 wzrost plac. Mogli tei odwola6 sic do powtarzajqcych 
sic sytuacji, kiedy ograniczenie sily nabywczej zmuszalo 
kapitalistow do obniiki cen, wywolujqc ograniczenie ich 
wlasnych zyskOw. Ustalenie zwiqzku tej czcici ich teorii kry-
zysu z jakimkolwiek okresem historycznym wiqzaloby sig 
wicc z przebadaniem skutkOw oddzialywania kapitalistow 
w zakresie plac i innych form dochodu na popyt konsumpcyj-
ny, a takie z przebadaniem wszelkich gwiadectw takich dzia-
taxi, ktore na tyle ograniczajg popyt, ie wywolujg problemy ze 
sprzedaig i realizacj4 zyskow. 

Wyloiona przez nas w niniejszym opracowaniu reinter-
pretacja teorii kryzysu stworzonej przez Marksa i Engelsa nie 
traktuje priorytetowo, a priori, iadnej szczegOlnej czcgci ich 
zaloieri wobec innych. Zamiast dolgczania do jednej z trady-
cyjnych szkOlmarksistowskich, na przyklad tych skupiajqcych 
sic na podkonsumpcji lub znakowej tendencji stopy zysku, 
w ich pismach szukaligmy wszelkich moiliwoici wybuchu 
kryzysu i wszelkich sil dzialajqcych na rzecz przeksztalcenia 
tych moiliwoici w realia, ktOre zidentyfikowali i przeanalizo-
wali. Dzialanie okreglonych sil i zrealizowanie okreglonych 
moiliwoici thinilo sic wedlug nas w rOinych okresach histo-
rycznych. Zakladamy jednak, ie wgrod tych moiliwoici i sil 
istnieje wspolny element spinajqcy tc roinorodnok lub, ina-
czej mow*, ie wszystkie one sq wyrazem jednego konflik-
tu — walki kapitalist6w, ktorzy d#4 do narzucenia swojego 
sposobu podpormdkowania spoleczefistwa za pomocg pracy 
i oporu stawianego przez tych z nas, ktorzy szukajg i tworz4 
wobec niego alternatywy. 
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Co waine, poszczegolne formy kryzysu byly uksztalto-
wane przez lokalne, narodowe i miedzynarodowe instytucje, 
zarOwno kapitalistyczne, jak i to tworzone przez ludzi sta-
wiaj4cych °par. Ludzie, ktOrych Marks olcre0a1 jako funk-
cjonariuszy kapitalu rozumianego jako specyficzny spo-
sob organizacji stosunkOw spolecznych, tworzyli i starali 
sic wdraiaC zasady rozszerzaj4ce ich system i rozwiqzywaC 
wszelkie napotkane problemy, wl4cznie z kryzysem. Ci, kto-
rzy stawiali op6r, rowniei tworzyli taktyki i strategie, czasami 
jednostkowo, lecz z wickszym powodzeniem wraz z innymi, 
kolektywnie. Przykladowo polityka i instytucje rozwiniete 
i ustanowione przez kapital w celu wykorzystania przeciw-
ko nam pieniqdza towarowego (np. zlota i srebra) roini4 sic 
od tych stworzonych i wykorzystywanych do zarzqdzania pie-
ni4dzem papierowym i kredytowym. Pierwsze z nich wiqzaly 
sic z alchemi4, biciem monet, przebijaniem monet, dewalu-
acj4, skarbcami i torturami, drugim towarzyszy szereg regul 
slui4cych kontroli jakoki i ilogci pieni4dza, ktOry istnieje 
glOwnie jako pozycja w zestawieniu bilansowym. Podobnie 
taktyki i strategie uiywane przez nas raini4 sic zaleinie od 
rodzaju pieni4dza, z ktOrym mamy do czynienia. Wzgleclem 
pieni4dza towarowego stosowano nacinanie, bezpogred-
nie przywlaszczenie i falszerstwo, podczas gdy kolektywne 
wysilki klasy robotniczej skupialy sic na tworzeniu zwi4zkow 
i prowadzeniu walk placowych w wymiarze lokalnym i mic-
dzynarodowym. Wraz z zastvieniem pieniqdza towarowego 
narodowym pieniqdzem fiducjarnym i kredytem bankowym 
bezpogrednie przywlaszczenie i falszerstwo staly sic znacz-
nie trudniejsze, a walki w wickszym stopniu skupialy sic na 
zwiekszeniu dochodu, olcreglaniu dostenoki i warunkOw 
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uzyskania kredytu lub calkowitym odejgciu od stosowania 
pieniadza28. 

Dzisiaj, jak widzimy z dystansu, znajdujecie sic w kraju, 
ktOry, pomimo obraieri spowodowanych wczegniejszym pod-
porzadkowaniem paristwowemu kapitalizmowi w radziec-
kim stylu, zostal z calq mocq wiqczony w globalny system 
kapitalistyczny. Od czasu wst4pienia do MFW i B§ W1986 r., 
od uzyskania narodowej niepodleglogci w 1989 r., od narzu-
cenia po 1989 r. Polsce „terapii szokowej", od wst4pienia do 
OECD W1996 Y., do NATO W 1999 r., do UE W 2004 r. i do strefy 
Schengen w 2007 r., polski kapitalizm, jak rowniei silo rzeczy 
kazdy i kaida z was, zyskali bqdi stracili w wyniku polityki 
rz4du zorientowanej na integracjc z zachodnioeuropejskim 
kapitalizmem i kapitalizmem migdzynarodowym w °gale. 

Nie da sic tego ukryC, wbrew retoryce uiywanej przez 
obecny prawicowy rzad Pis kwestionuj4cy tak4 integrack, 
szczegolnie z UE. Poczynaj4c od atakow na Po za zdrade 
polskich interesOw narodowych, przez proby neutralizacji 
Trybunalu Konstytucyjnego, co wywolalo krytykg ze strony 
UE z uwagi na oslabianie demokracji konstytucyjnej, a kori-
czac na odmowie wspOludzialu w europejskich staraniach na 
rzecz rozwi4zania problemu naplywu uchodicOw z Bliskie-
go Wschodu, rz4d obral kurs rozbieiny z UE, co moie spra-
wiaC wraienie, ze, podobnie jak Wielka Brytania, clqiy on do 
opuszczenia jej struktur. Wbrew retoryce uprzywilejowania 
obywateli wzgledem imigrantow i ruchom sluiacym budowie 
autorytarnego paiistwa - podzielanym nie tylko przez rz4d 

z8 C. Wennerlind, Casualties of Credit: The English Financial Revolution, 
1620-1720, Cambridge 2011; G. Caffentzis, Clipped Coins, Abused Words and 
Civil Government: John Locke's Philosophy of Money, New York 1989; H. Cle-
aver, Rupturing the Dialectic: The Struggle against Work, Money and Financializa-
tion, Chico, Oakland, Edinburgh, Baltimore 2017; A. Nelson, E Timmerman 
red., Life without Money: Building Fair and Sustainable Economies, London 2011. 
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Wegier, lecz nawet przez nowq administracje Trumpa w u SA 
- Pis jednak ustawicznie zacheca do zagranicznych inwestycji 
micdzynarodowych korporacji. Ostatnio, po Brexicie, byly 
bankier i wicepremier Mateusz Morawiecki prObowal zache-
ciC do wiekszych inwestycji migdzynarodowe banki opus zcza-
jgce Londyn. Czym je wabi? Taniq prac429. Jegli wiec banki 
zintensyfikujq swoje operacje w Polsce to tylko pod warun-
kiem, ze 1304 mogly polegaC na jej przynaleinoki do UE, 
Polxit wydaje sie malo prawdopodobny. 

Historia integracji Polski z szerszym gwiatem kapitali-
stycznym wskazuje nam, ie teoria kryzysu stworzona przez 
Marksa i Engelsa obecnie dotyczy tego kraju w znacznie wigk-
szym stopniu, nii wydawalo sic to im samym i ich zwolenni-
kom. Jak w przypadku reszty obecnego gwiata kapitalistycz-
nego musimy jedynie przebadaC zwigzek rOinych aspektOw 
ich abstrakcyjnej analizy z konkretnymi sytuacjami, w ktO-
rych znajdujg sic Polscy robotnicy wyzyskiwani, wyalienowa-
ni i nierzadko stawiajqcy opOr. Systematyczny sposOb, w jaki 
przeprowadziligmy nasze studium teorii Marksa i Engelsa, 
umoiliwia rOwnie systematyczne odniesienie. Jak mo2ecie 
sic przekonaC, nasze studium opiera sic na zilustrowanym 
przez nich „ruchu okreinym", ktOry kapital zmuszony jest 
ukoriczyC, aby dokonaC wlasnej reprodukcji. Innymi slowy, to 
kolejne stadia, ktOre musi zorganizowaC z powodzeniem, aby 
ponownie w dalszym okresie narzuciC ten szczegOlny sposOb 
organizacji spoleczeristwa. Znaczenie i charakter rOinych 
stadiciw ruchu olcreinego w Polsce i ich powi4zania z resz-
4 gwiata mop zostaC przeanalizowane po kolei i we wza-
jemnej relacji: i) mobilizacja zasobOw ludzkich i materialo-
wych na rOinych rynkach; 2) polqczenie zasobOw w produkcji 

29 M. Colchester, „Poland's Pitch to Brexit Bankers: You Might as Well 
Move Somewhere Cheap", w: The Wall Street Journal, 24 stycznia, 2017.   
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okreglonego towaru; 3) zakoikzenie (tej rundy) sprzedaiq 
towaru i realizacjq zysku o wielkogci umoiliwiajqcej ponow-
ne rozpoczccie procesu na wieksz4 skalc. 

Zanim zilustrujemy kilka przypadkow, pragniemy zazna-
czyC, ze powyisza procedura jest odwrotna do bardziej og61-
nej metody przyjctej przez nas przy badaniu dynamiki spo-
lecznego konfliktu w ramach kapitalizmu. Wolimy zacz# 
od samych walk, od naszej wlasnej dzialalnogci, a nastenie 
zobaczyC, w jaki sposob nasze dzialania i reakcje kapitalu 
ksztaltuj4 terainiejszok lub ksztaltowaly przesztok (jegli 
spogl4clamy wstecz)30. Studiuj4c pisma Marksa i Engelsa, 
widzimy, ze ich teoretyczne wysilki skupialy sic jednak na 
kapitale, czego przejawem jest tytul najpelniejszego teore-
tycznego opracowania Marksa - Das Kapital31. Niemniej wla-
gnie dlatego, ze ich teoria ma charakter socjopolityczny i roz-
patruje kapital jako antagonistyczny stosunek spoleczny, to 
zostala stworzona na gruncie teorii wartogci opartej na pracy, 
czyli teorii dotyczqcej tego, jak4 wartok dla kapitalu posia-
da praca, ktOrej kaidy element od samego pocz4tku byl pod-
waiany, kwestionowany i czesto przerywany przez tych, kt6-
rym funkcjonariusze kapitalu starali sic narzucic prace jako 
podstawc sposobu organizacji spoleczeristwa32. W zwi4zku 
z tym, jeieli zaczniemy od wlasnych walk lub, jak w przy-
padku niniejszego opracowania, podgiaj4c za Marksem 
i Engelsem, zaczniemy od stosunkow, ktore prcibuje narzuck 

3o M. Tronti, „Lenin in England", w: Working Class Autonomy and the Cri-
sis, London 1979, s. 1-6; wydanie pierwsze tenze, Classe Operaio, nr 1, styczeri 
1964, s. 18-20; ponownie opublikowane w tenze, Operai e Capitale, Torino 
1966, s. 89-95; „Introduction", w: Zerowork: Political Materials 1,1975 

31 K. Marks, „Kapital. Krytyka ekonomii politycznej, tom 1", w: MED, 

t. 23. 

32 H. Cleaver, Polityczne czytanie Kapitalu, Poznati 2011; wydanie pierw-
sze tenze, Reading Capital Politically, Austin 1979, ponownie opublikowane 
London 2000. 
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i ktOre ustawicznie narzuca kapital, wowczas dojdziemy do 
tego samego punktu, mianowicie do analizy dynamiki walki 
o terainiejszok i przyszlogC. 

Zgodnie z wyjagnieniem zawartym w naszym opracowa-
niu, ruch okreinykapitalu w ujcciu Marksa i Engelsa zawiera 
trzy stadia: i) organizacja tego, co ekonomigci okreglajg jako 
rynki czynnikow produkcji, symbolicznie ujeta w formie P -T 
(Sr, Sp), gdzie P to pieniqdz przeznaczony na inwestycje, Sr to 
sila robocza, fp - grodki produkcji; 2) sfera produkcji ... Pr ...T', 
gdzie Sr i fp 14czq sic, by wytworzyC nowy towar T'; 3) orga-
nizacja sprzedaiy towaru za pieni4dz T' - P'. Jui w czasach 
Marksa i Engelsa, kaide z tych trzech stadiow bylo skompli-
kowanym przypadkiem obejmujgcym wielu rainych akto-
row. Kaide stadium wiqzalo sic z calkiem odmiennymi ope-
racjami zachodwymi zarowno w obrebie kapitalistycznych 
firm, jak i pomigdzy nimi. Dzisiaj s4 one jeszcze bardziej zio-
±one i rozsiane pomigdzy bardziej zroinicowanymi, czcsto 
miedzynarodowymi rynkami i jednostkami produkcyjnymi. 
Przez wzglqd na owq zloionok zamierzamy tutaj przedsta-
wiC jedynie pewne wymowne przyklady opisujqce, w ktOrych 
miejscach i w jaki sposob analiza to mote mieC zastosowanie 
wobec spolecznych konfliktow na terenie Polski. 

Zacznijmy od jednego elementu pierwszego stadium, 
czyli P - T(Sr) 

Rynek pracy zawsze byl polem konfliktu pomiedzy tymi, 
ktorzy usilujq najgC pracy a tymi, ktorzy mogq zostaC najc-
ci. Niezaleinie jak bardzo pragneliby tego kapitalisci, ludzie 
nie wchodzq na rynek automatycznie. W historii kapitalizmu 
wielu odmawialo dobrowolnej prostytucji na rynku pracy. Jak 
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w analizie akumulacji „pierwotnej" wykazal Marks, kapi-
tal musi uZyC znacz4cej sily i przemocy, by stworzyC rynki 
pracy33. Wiemy rowniei, ze ograniczenia, ktore kapitali-
gci zmuszeni byli wowczas przelamywaC, istniej4 nadal. Na 
calym gwiecie ludzie wciqi odkrywajq sposoby przetrwania 
bez wchodzenia na rynek pracy. Poczynajgc od zajmowania 
ziemi umoiliwiajgcej utrzymanie, przez bezpogrednie przy-
wlaszczenie i emigracje, miliony ludzi robilo wszystko, co 
moglo, by nie wpagC w pulapicc wyzysku i alienacji. 

Przez wiele lat xix w. Marks i Engels postrzegali przy-
wi4zanie do ziemi w miejscach podobnych do Polski jako 
przymus istniejgcy na mocy praw i praktyk poddaristwa. 
POiniejsze badania rosyjskiej obszcziny i innych rolniczych 
spolecznoki ujawnily, ze przywi4zanie to moglo byC nie tylko 
irodlem oporu w obliczu grabieiy stosowanej przez kapital, 
lecz rowniei irodlem alternatyw wobec niego34. Z takim 
oporem spotkali sic sowieccy planigci paristwowego kapi-
talizmu, ktorzy, kiedy tylko mogli, zarz4dzali kolektywiza-
cjc, by zwiekszyC moZliwogci narzucania pracy i zgromadziC 
nadwyiki potrzebne do sfinansowania industrializacji. Kiedy 
sic to im - i kontrolowanym przez nich wladzom - z powo-
du zazartego oporu nie udawalo (jak w 1953 r. na Wegrzech 
i w NRD, a w 1956 r. w Polsce), spore grupy chlopstwa odnosily 
sukces, unikajgc wejgcia na rynek pracy. 

Taki stan rzeczy do pewnego stopnia wci42 wystcpuje 
w Polsce, o czym gwiadcz4 dwa zjawiska. Pierwszym s4 pro-
blemy przedsiebiorcOw dotycz4ce werbunku robotnikow 
ze wsi. Podczas wizyty w Poznaniu w 2012 r. jeden z nas 

33 K. Marks, „Kapital. Krytyka ekonomii politycznej, tom 1", op.cit., 
s. 853-881. 

34 T. Shanin red., Late Marx and the Russian Road: Marx and the Peripheries 
of Capitalism, New York 1983. 
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dowiedzial sic, ie kierownictwo firm zmuszone jest, celem 
zdobycia robotnikow, zapewniC dojazd autobusami z odle-
glych wiosek. Dotyczy to m.in. firmy Amazon, ktdra w celu 
sprowadzenia robotnikOw wysyla autobusy do miejscowo-
sci  o 100 km od jej magazynu pod Poznaniem. 
Koszty transportu ogranicza w ten sposob, ze zmusza ich 
do dziesicciogodzinnej pracy przez cztery dni w tygodniu. 
Ten przyklad przypomina nam sytuacje z Detroit po tym, 
jak w nastcpstwie zamieszek z 1967 i 1968 r. firmy z Motor 
City ka2clego ranka wysylaly autobusy, aby mieC pewnok, ze 
zbuntowani mlodzi robotnicy pojawig sic w pracy (co czyni-
li, lecz swoje walki z ulic przeniegli do fabryk, stajqc na ich 
czele)35. Kolejnym zjawiskiem sq wysilki na rzecz opuszcze-
nia przez rolnikOw ziemi, szczegolnie we wschodniej Polsce, 
co nazywane jest „reformq strukturaln4". Decydenci z Pol-
ski i ci zwiqzani z takimi organizacjami jak uE, OECD, MEW 

ubolewaj4 nad rz4dow4 polityk4 i nawoluj4 do jej zmiany, 
gdyi sprzyja ona pozostawaniu na roli. Dotyczy to obszarow 
gdzie proces koncentracji ziemi i przeksztalcania rodzin-
nych gospodarstw rolnych w kapitalistyczny agrobiznes jest 
mniej zaawansowany nii na zachodzie kraju. Przykladowo 
w niedawnym wywiadzie Dania Zacharowa, szefowa misji 
mENV w Polsce twierdzila, ze polski rzqd powinien „stopnio-
wo wycofywaC zachgty podatkowe i przywileje emerytalne 
motywujqce ludzi do kontynuowania dzialalnoki w niewiel-
kich gospodarstwach rolnych". Dowodzila, ze taka polityka 
powinna „wspomcic przechodzenie pracownikow z rolnic-
twa do sektorow o wickszej wydajnoki, takich jak produkcja 
i uslugi"36. 

35 D. Georgakas, M. Surkin, Detroit, I do Mind Dying: A Study in Urban 
Revolution, New York 1975. 

36 IMF Survey, Polska: stabilny wzrost wymaga mocnych instytucji, 2016, 
s. 2, www.imf.org. 
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OpOr przeciwko wchodzeniu na rynki pracy, jak pokazuje 
przyklad Detroit, wystepowal nawet wgrod osob zmuszonych 
do opuszczenia swojej ziemi. Jednq z form takiego oporu byla 
ucieczka od dostepnej pracy na wsi lub w miegcie do nowych 
ziem daj4cych moiliwok osadnictwa. Ten rodzaj emigracji 
z Europy, w tym z Polski, wystcpowal przez wickszq czcgC 
historii pogranicza Ameryki, od Kanady, przez Stany Zjedno-
czone po argentyriskq pampc. Taki charakter miala takie emi-
gracja polegajqca na przenoszeniu sic z jednego rynku pracy 
do drugiego, mimo ze w mniejszym stopniu byla sposobem 
ucieczki. Podobnie jak kapitaligci od dlugiego czasu wykorzy-
stujq emigrantow zarobkowych przeciwko lokalnym robot-
nikom (np. niemieccy robotnicy przeciwko polskim w xviii 
i xix w., polscy robotnicy przeciwko niemieckim lub angiel-
skim obecnie), robotnicy rOwniei wykorzystujq mobilnok, 
aby unikaC zlych rynkow pracy cechujqcych sic niskimi pla-
cami, znikomymi gwiadczeniami spolecznymi i niebezpiecz-
nymi warunkami pracy i aby wykorzystywaC rynki oferujqce 
lepsze place, gwiadczenia spoleczne i normy BHP. Jak wska-
zaligmy w pierwszej czcgci, Marks i Engels byli dobrze zorien-
towani w tym, jak polscy emigranci przenosili swojq walecz-
nok do innych krajOw. W ostatnich latach, pomigdzy 2004 
a 2007 r., 1,27 min robotnikow opugcilo Polskg, przenoszqc 
sic przede wszystkim na zachOd w strong lepszych rynkOw 
pracy37. 

W miastach, obejmuj4cych zrOinicowane rynki pracy, 
wciqi istnial wobec nich °par. Jest to zjawiskiem oczywistym 
w przypadku tak zwanego ruchu robotniczego, kiedy robot-
nicy, walczqc o prawo do dzialalnoki, organizujq zwiqzki 
zawodowe, wdraiajq uklady zbiorowe, a nastcpnie lepsze 

37 P. Gajewski, Labour Market Measures in Poland 2008-13: The Crisis and 
Beyond, Geneva 2015, s. 6. 
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warunki pracy. OpOr jest mniej oczywisty, lecz nie mniej 
zajadly, w przypadku takich zjawisk jak opuszczanie przez 
mlodziei szk61 (ktOre stworzono glOwnie po to, aby przy-
gotovvywaC do wymagaii rynku pracy) i wyst4pienia ulicz-
ne, lub w przypadku zajmowania opuszczonych budynkOw 
przez sklotersOw, z ktOrych, tylko czek musi wykonywaC 
pracy najemn4, podczas gdy reszta organizuje swoje iycie we 
wspOlnocie poza rynkiem pracy. Podobne walki s4 powszech-
ne i stanowi4 wain4 taktykc mlodzieiy (a takie doroslych) 
zwi4zan4 z unikaniem rynkOw pracy i innych elementdw 
wspOlczesnego kapitalizmu. We Wloszech wspomniane 
miejsca znane 54 jako „centra spoleczne". Kiedy liczba ludzi 
zaangaiowanych w okupacje i poziom ich zorganizowania 
54 wystarczaj4co wysokie, budynki mog4 pozostawaC zajc-
te przez wiele lat, a w ich obrcbie mog4 powstawaC pirackie 
radiostacje jak przykladowo Radio Alice czy sieci interneto-
we jak European Counter-Network, ktOrel4cz4 pokrewne im 
dzialania na szczeblu krajowym i micdzynarodowym. Pod-
czas wspomnianej wizytyw Polsce jeden z nas odwiedzil tego 
rodzaju skloty — Syrenc w Warszawie i Rozbrat w Poznaniu. 
W wielu przypadkach do wzmocnienia tego rodzaju oporu 
wykorzystywano rozmaite formy dochodu uzyskiwane od 
rz4du, np. stypendia studenckie, zasilki socjalne, zasilki dla 
bezrobotnych czy inne 4wiadczenia spoleczne. 

Taka opozycja wci4Z zmusza kapital do zwalczania spo-
sobdw iycia poza rynkiem pracy. Paristwo zakazuje podob-
nych form oporu, przedstawiaj4c je w falszywy sposOb jako 
przestepstwo albo naruszenie prawa wlasnoki, wprowa-
dzaj4c zakazy wagarowania, wiOczegostwa i sklotingu. 
Paiistwo ogranicza rOwniei irOdla dochodu robotnikOw 
nienajemnych, takie jak zasilek dla bezrobotnych lub gwiad-
czenia socjalne. Analiza Marksa i Engelsa wskazuje, ie wspo-
mniane ograniczenia, takie jak ataki na prawo o ubogich 
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w xix-wiecznej Anglii czy postulowane przez Zacharow4 
zmiany uderzajgce w rolnikow, sluiq wzmoieniu presji zmu-
szajqcej do wejgcia na rynek pracy. Zgodnie ze statystykami 
IndexMundi w ostatnich latach takie procesy zaszly w Pol-
sce. Udzial „wydatkOw przeznaczanych na zasilki i programy 
aktywizacji bezrobotnych" w calogci ich dochodow w latach 
2005-7 ulegl spadkowi i wci4i nie ulega zmianie. Dotyczy-
lo tow szczegOlnogci mlodych robotnikow, przy czym i tak 
jui niewielki procent bezrobotnych otrzymuj4cych zasilki 
po 2009 r. wci4i ulegal zmniejszeniu38. Ci, ktOrzy prObowa-
li przeiyC, odnawiajgc opuszczone budynki, cierpieli z powo-
du wzmoionych wysilkOw paristwa majqcych na celu ulatwi6 
ich eksmisjc. Jednym z przykladow jest strajk glodowy kobiet 
z 2009 r. z Walbrzycha, miasta, ktore dogwiadczyko procesu 
deindustrializacji, co zmusilo dziesiqtki rodzin do sklotowa-
nia opuszczonych mieszkari.39. 

Narzucenie pracy jako podstawowy sposob organizacji 
kapitalistycznego spoleczeristwa stawia decydentow przed 
trudnym zadaniem zrOwnowaienia koniecznogci jej narzu-
cenia z koniecznogciq istnienia wystarczaj4cej liczby bezro-
botnych, tak by zatrudnionym towarzyszyla groiba utraty 
pracy i popadniccia w biede. W Polsce instytucje rz4dowe 
wykonujq standardowe precyzyjne pomiary „stopy bezrobo-
cia" i „wskainika zatrudnienia", a takie rownie precyzyjne 
szacunki zwiqzku pomigdzy tymi danymi a zmianami wyso-
kogci plac i poziomem niezadowolenia w pracy i poza niq. 
Kapitalistyczni politycy muszq wciqi przystosowywaC stra-
tegic w odpowiedzi na zmiany liczby zatrudnionych i bez-
robotnych, ktOre zaklOcajq planowane przez nich metody 

38 Ibid., s. 16 
39 Szum rv, Strajk matek, 2011, www.youtube.com, Magda M. „Strajk 

matek. Walka przeciwko przymusowi pracy", w: Przeglad Anarchistyczny, 
nr 12,2011, S. 193-202. 
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reprodukcji rozszerzonej. Przykladowo czasami wdraia-
j4 rozwi4zania, ktOre przynoszq zwickszenie bezrobocia. 
Zanim John Maynard Keynes (1883-1946) wyloiy1 metody 
wykorzystania polityki fiskalnej i pienicinej sluigce manipu-
lowaniu popytem na pracy, indywidualni kapitaligci na groi-
be utraty swoich zyskOw i kontroli w wyniku dzialari robotni-
kOw odpowiadali zwolnieniami i zaniechaniem inwestycji, co 
wywolywalo wzrost bezrobocia. W korzystniejszych dla nich 
momentach zwickszali natomiast inwestycje i zatrudnienie. 
Od kiedy przyjeto metody keynesowskie, paristwo zaczelo 
dzialaC na kaidym szczeblu, od lokalnego po miedzynaro-
dowy, aby „dostroiC" popyt na pracy i wplywaC na poziom 
zatrudnienia oraz bezrobocia, a wraz z tym na wzrost plac. 
Dqienie do wyiszego poziomu zatrudnienia moiemy nazwa 
strategiq „rozwoju", a te, ktOra polega na zwickszeniu bezro-
bocia, strategi4 „niedorozwoju". W obecnym neoliberalnym 
okresie strategic niedorozwoju wdraiano nie tylko w tzw. 
niedorozwinietych pafistwach kapitalistycznych, lecz rOw-
niei w tych tzw. rozwinietych, takich jak Stany Zjednoczone 
i kraje Europy. Przez ostatnie lata w kolejnych krajach polity-
cy wykorzystywali kryzys zadluienia do narzucenia robotni-
kom cieC, wysokiego bezrobocia i nizszych standardOw zycia. 

Politycy ci zwykle ograniczaj4 stosowan4 przez siebie 
definicje „bezrobotnych" do tych, ktOrzy aktywnie szuka-
jg zatrudnienia. Marks i Engels dali nam jednak bardziej 
trafn4 charakterystyke tych, ktOrzy w danym momencie nie 
wykonujq pracy w zamian za place, tworzgc pojecie „rezer-
wowej armii pracy". W ten sposOb definiuje sic osoby poszu-
kujqce pracy („plynna" czegC rezerwy), lecz rOwniei te, ktOre 
mop szukaC pracy (czegC „utajona", np. samodzielnie utrzy-
muj4cy sic rolnicy, gospodynie domowe, dzieci) i te, ktOre 
prawdopodobnie nigdy nie bed4 jej szukaC (czegC „przewle-
kla" i „lumpenproletariat", np. kalecy, w podeszlym wieku, 
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kryminaligci)40. Ci wszyscy ludzie byli w okresie XIx w. 
robotnikami nienajemnymi (przy czym placa byla wOwczas 
dominujqcq formq wynagradzania pracy). 

Robotnikami nienajemnymi, podobnie jak najemnymi, 
trzeba bylo wciqi zarzgdzae. Dlaczego? Nie tylko dlatego, ie 
mogli sprawiaC problemy, protestujqc przeciwko swojej bie-
dzie, lecz po to, aby byli dostcpni od rgki bqcli w przyszlogci, 
kiedy zajdzie taka potrzeba. Innymi slowy, kapital usilowal 
zagwarantowaC, ze roine sposoby utrzymania robotnikOw 
nienajemnych przyczyniq sic do produkcji i reprodukcji sily 
roboczej, czyli reprodukcji ich zdolnogci i checi do pracy. 
W xix w. poza wspomnianymi prawami przeciwko wlOczc-
gostwu ten tryb zarzqdzania realizowano przy minimal-
nym poziomie praw dotyczqcych ubogich (zapomoga para-
fialna) dopelnianym, w razie potrzeby, uiyciem sily. Marks 
twierdzil, ie w okresach boomu kapital z reguly pozostawial 
reprodukcjc silyroboczej w gestii samych robotnik6w41. Pod-
czas kryzysu, kiedy wzrost bezrobocia zwykle oznaczal giod 
lub gmierC spowodowanq nieleczonq chorobq, powstrzy-
manie zrywOw klasy robotniczej wymagalo jednak strzelb 
i szubienic. 

W czasach nastcpujqcych po powstaniu jego pism, gdy 
robotnikom udawalo sic uwolniC dzieci i wiele kobiet od 
niebezpiecznych rodzajOw pracy najemnej, kapital musial 
uciekaC sic do bardziej systemowych dzialari. Kapitaligci pro-
bowali zachowaC kontrolc nad robotnikami nienajemnymi 
za pomocq masowej edukacji, rodziny i paristwa dobroby-
tu. To narzgdzia „zarzqdzania" glOwnie poprzez regulacje 
funkcjonowania szk61, domOw oraz dostcp do dochodu nie-
pochodwego z pracy najemnej, co sluiy przeksztalcaniu 

4o K. Marks, „Kapital. Krytyka ekonomii politycznej, tom op.cit., 
s. 731-847. 

41 Ibid., s. 690-730. 
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codziennej aktywnogci w prace nienajemn4 wytwarzajq-
c4 silc robocz4, a wiec pracc sprzcion4 z produkcj4 innych 
towarOw. 

Pomimo ze doszlo do zmiany metod i powstania nowych 
instytucji, op& nie znikal. Kiedy studenci zdolali sic wlagci-
wie zorganizowaC, wowczas zmieniali program nauczania 
tak, by odpowiadal ich potrzebom, a nie byl szkoleniem do 
pracy na potrzeby ich przyszlych szefOw. Kiedy kobiety osi4-
galy wlagciwy poziom zorganizowania, uzyskiwaly wicksz4 
niezaleinok, wieksza kontrolc nad swojq prac4 i skracaly jej 
dlugoge. Miedzy innymi dzicki dostepowi do antykoncepcji, 
do wynagrodzenia za porod i za wychowanie dzieci zdolaly 
ograniczyC swoje obciaienie prac4. Przykladowo w Polsce 
wbrew zakazowi aborcji kobiety odniosly sukces w ogranicze-
niu wspOlczynnika dzietnogci z 2 W 1989 Y. do 1,29 w 2014 r. 
Osiqgnieto to wbrew narzuconemu przez kapital restrykcyj-
nemu dostepowi do antykoncepcji (co czesto wpieral kogci61, 
zawsze zainteresowany zwiekszeniem ilogci utrzymujacych 
go parafian) i wbrew polityce prorodzinnej zaprojektowanej 
tak, by nakloniC kobiety do wydawania na gwiat wickszej ilo-
gci dzieci i wykonywania calej zwiazanej z tym pracy. Odbior-
cy gwiadczeii socjalnych z obszarow o wysokim przewleklym 
bezrobociu i ubOstwie wywolywali w miastach zbiorowe 
zamieszki, ktOre kapital potrafil thimiC jedynie przy uiyciu 
sily zbrojnej. Dzialo sic tak w latach 60. podczas zamieszek 
w centrach miast Stanow Zjednoczonych, w latach 80. pod-
czas zamieszek w dzielnicy Londynu Brixton, w 2005 r. pod-
czas „revoke des banlieues" we Francji czy podczas ostatnich 
protestow w USA z ruchem Black Lives Matter na czele. Kiedy 
rewolty byly wystarczaj4co zaciekle, po silowej represji cza-
sami godzono sic na ustcpstwa, tak by zapobiec przyszlym 
wystqpieniom - np. w latach 60. gwaltownie rozszerzono 
dos-to do bonow iywnogciowych w Stanach Zjednoczonych. 
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Tam, gdzie z czasem udawalo sic wywalczyC pewne zmia-
ny, nie trzeba bylo jednak dlugo czekaC na kontrataki ze stro-
ny kapitalu siuMce ponownemu narzuceniu wiekszej ilogci 
pracy. Kiedy studentom udalo sic osiqgn# zmiany w progra-
mie nauczania, akademicka struktura ocen zaczela sluiy6 
do przeksztalcenia radykalnych zajeC w oswojone, tolero-
wane i opcjonalne elementy programow nauczania. W USA, 

mimo ze miejskie wystqpienia z lat 6o. zaowocowaly szero-
kim dostepem do bonow iywnogciowych dla milionow ludzi, 
tow kolejnych dekadach byligmy gwiadkami dzialati, czesto 
otwarcie zwalczanych w trakcie ponownych protestow, maj4-
cych na celu ograniczenie tych gwiadczeti zwiekszajgcych 
poziom konsumpcji i dobrobyt ich odbiorcOw. Kiedy kobiety 
uzyskaly dostep do antykoncepcji, grupy „pro-life" o spolecz-
nie konserwatywnej orientacji (czcsto zakorzenione w kogcio-
lach) natychmiast wszczynaly kontrataki sluMce likwida-
cji tych zdobyczy. Walki dotycmce podobnych kwestii tocm 
sic w kolejnych stanach. Podczas pisania niniejszego tekstu 
dochodz4 do nas sprawozdania na temat wspieranego przez 
koki6iplanu polskiego rmdu rozszerzenia zakazu aborcji na 
niemal wszelkie przypadki niechcianej ciqiy, wiqcznie z tymi, 
ktOre wynikajg z kazirodztwa i gwaltu. Na szczegcie czyta-
my rowniei o „Czarnym Poniedzialku", w ktOrym protesto-
walo tysiqce polskich kobiet ubranych na czarno, bojkotujqc 
pracy, zamykaj4c biura, uniwersytety i szkoly w ponad 140 
miastach, wylegaj4c na ulice z zamiarem zablokowania tego 
planu. Z ostatniego sprawozdania wynika, ze protesty zmu-
sily polski rmd do jego odrzucenia. Naleiy mieC nadzieje, ze 

sam protest spowoduje eliminacjg jui istniej4cych zakazOw42. 

42 J. Berendt, „Protestors in Poland Rally Against Proposal for Total 
Abortion Ban", w: New York Times, 3 paidziemika 2016; R. Lyman, J. 
Berendt, „Poland Steps Back from Stricter Anti-Abortion Law", w: New York 
Times, 6 paidziernika, 2016. 
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W obrebie kapitalistycznej polityki stosowanej w Polsce 
zauwaiyligmy rOwniei sprzecznoki. W perspektywie kapi-
talistycznych decydentOw polski rynek pracy drcczy powainy 
dlugotrwaly problem „demograficzny". WspOlczynnik plod-
nogci poniiej zastcpowalnogci pokoleri pol4czony z emi-
gracj4 oznacza skurczenie zasobu sily roboczej i starzenie 
sic populacji. Podai roboczej rosn4ca wolniej nii popyt 
na ni4 wywoluje wzrost plac i spadek zysk6w, a to wzmac-
nia pracy i oslabia kapital. Na tym tle zakaz aborcji moina 
tiumaczyC jako forsowanie wzrostu rozrodczoki i wzrostu 
podaiy pracy. Z jednej strony w wyniku tego zakazu kobie-
ty s4 niew4tpliwie obarczone wicksz4 pracy wykony-
wanej poza obrcbem stosunkOw pracy najemnej. Dzieje sic 
tak ze wzglcdu na wzrost koszt6w, czasu i ryzyka zwi4zanych 
z przeprowadzeniem nielegalnej aborcji (lub z podr6i4, aby 
wykonaC j4 za granicq). Jegli zakaz wi4ie sic z posiadaniem 
wiekszej ilogci4 dzieci, przyczynia sic on do wiekszej ilosci 
pracy w domu. Z drugiej strony zakaz jednoczegnie powodu-
je, ze kobiety s4 w mniejszym stopniu zdolne do wejgcia na 
rynek pracy. Spadek bezrobocia w ostatnich latach wzmOgl 
jui presjc na podwyiszenie plac, wywoluj4c starania rz4-
dz4cych o wzrost partycypacji polskich kobiet w ogcile sily 
roboczej. 

W rezultacie czcgC z nich zaleca ograniczenie nieefektyw-
nej polityki prorodzinnej sklaniaj4cej kobiety do pozostania 
w domu takiej jak wyplata gwiadczenia „Rodzina 500 plus" 
z programu wdroionego w kwietniu 2016 r. i zast4pienia 
go rozwojem instytucji opieki nad dzieCmi (co, jak sic przy-
puszcza, rOwniei spowoduje wzrost rozrodczoki). Zaleca-
j4 tez nieograniczanie wieku emerytalnego dla kobiet i obni-
ienie kraticowej stopy podatkowej dla drugiego platnika 
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w rodzinach, ktOrym zwykle sq kobiety43. Z uwagi na to, ze 
polskie kobiety sq rownie dobrze wyedukowane, co mci-
czyini i „posiadajq wickszy potencjal zycia zawodowego", 
decydenci postrzegajq je jako „waine niewykorzystane 

wykwalifikowanej pracy". Innymi Blowy, jako istotn4 
czcgC „utajonej" armii rezerwowej, kt6r4 zmiany polityczne 
moglyby przeksztalciC w „aktywnq" czegC armii rezerwowej, 
a wiec w bezpogrednio wyzyskiwane dodatki do najemnej sily 
roboczej44. 

OgOlnq ocenc sprzeciwu wobec tego rodzaju stosunkow 
w Polsce pozostawiamy naszym czytelnikom. Analiza choC-
by dokumentu UE z 2013 r. Your social security rights in Poland 
wskazuje liczne obszary potencjalnych konfliktow dotycm-
cych narzucenia i warunkow pracy nienajemnej. Widzimy, ze 
nie maw nim iadnej adnotacji na temat dostepu do antykon-
cepcji i aborcji, ktOre obecnie bez dwOch zdaii s4 obszarem 
walki. W kaidym razie wydaje sic nam oczywiste, ze mamy 
do czynienia z moiliwogciami wyst4pienia kryzysu w sta-
dium P — T(tr) oraz rozpoznanymi przez Marksa i Engelsa 
silami vvywolujqcymi taki kryzys. Jednoczegnie to moiliwo-
gci i sily zwiekszyl wzrost potencjalu i organizacyjnych zdol-
nogci robotnikow dzicki wywalczonym ustcpstwom ze stro-
ny kapitalu (zarciwno w sektorze prywatnym i pafistwowym), 
zwiekszajqc bardziej nii poprzednio prawdopodobieristwo 
wystqpienia kryzysu. 

43 OECD, OECD Economic Surveys: Poland, 2016, s. 17-20, www.oecd.org; 
IMF, Republic of Poland, Selected Issues, nr 16/211,2016, www.imf.org; 

„IMF Executive Board Concludes Article IV Consultation with the Republic 
of Poland", 2016, www.imf.org. 

44 IMF, Republic of Poland..., op.cit., s. 21-36. 
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Drugie stadium, czyli ...Pr ...T' 

Ponownie przedstawimy moiliw4 uiytecznok tylko jed-
nego czynnika wchodz4cego w sklad teorii kryzysu Marksa 
i Engelsa, tym razem na gruncie produkcji. Czynnikiem tym 
jest walka przeciwko pracy. Wspomniane wyiej wystrzega-
nie sic rynku pracy traktujemy jako rodzaj odmowy pracy, co 
najmniej pracy najemnej. Wystcpuj4 jednak dwie inne wane 
sfery, w ktOrych odmowa jest powtarzaj4c4 sic kwesti4: i) 
glOwne zainteresowanie Marksa i Engelsa: miejsca produk-
cji (Pr) sprzedawanych i potencjalnie przynoszqcych zysk 
towarOw (T'), ktOre kapital pomnaial nie tylko w fabrykach, 
kopalniach, na polach i jednostkach plywaj4cych w okresie 
xix w., ale takie we wszelkich miejscach zatrudnienia robot-
nikow dostarczajqcych uslugi zarowno biznesowi, jak i kon-
sumentom; 2) zbior miejsc pracy, ktore Marks i Engels pomi-
rich, a w ktOrych ludzkie dzialania byly organizowane w celu 
wytworzenia szczegolnego towaru, jakim jest sila robocza. 

Z uwagi na wyzysk i alienacjc nieuchronnie zwi4zane 
z tym, co Marks nazwal kapitalistyczn4 wampirowq i4dz4 
iywej krwi pracy, walka przeciwko pracy przyjmowala licz-
ne wymiary. Walki o skrocenie czasu i energii oddawanych 
przedsiebiorcom byly glOwnym tematem 8 rozdzialu I ksiggi 
Kapitalu zatytulowanego „Dzieri roboczy". Marks analizuje 
w nim, jakimi sposobami robotnicy ostatecznie byli w stanie 
powstrzymaC kapitalistyczne wysilki na rzecz wydluienia ich 
pracy i zaczcli skracaC jej godziny. Bylo to uderzenie w isto-
tc wartogci dodatkowej bezwzglccinej i w zyski. Problem 
z narzuceniem wickszej ilogci pracy poprzez wydluienie 
czasu jej trwania sklonil kapital do wprowadzenia maszyn, 
ktOrych rytm pracy magi kontrolowaC tak, aby robotnicy 
harowali z wicksz4 intensywnogcig. Oczywigcie robotnicy 
stawiali °par, od stosowanego przez luddystow calkowitego 
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niszczenia narzcdzi po ukryty sabotai i wspolne spowalnia-
nie pracy. Wszelkie formy sabotaiu, podejmowane przez jed-
nostki lub grupy, ograniczajq ilogC narzuconej pracy, zwick-
szajq koszty produkcji i uderzajq w zyski. Niezaleinie od tego, 
czy zastosowanie maszyn powodowalo przyspieszenie pracy, 
reorganizacja, na ogol zwiqzana z ich wdroieniem, byla row-
niez wykorzystywana do ograniczenia robotniczej samoor-
ganizacji poprzez tworzenie nowych mozliwosci podzialow 
pomiccizy robotnikami. To staly chwyt sluiqcy przekierowa-
niu frustracji i antagonizmu na konflikt wewnqtrzklasowy, 
jak np. tworzenie konkurencji, ktOra sklania robotnikow do 
cieiszej pracy. Jednym z narzcdzi wzmacniania konkuren-
cji i konfliktow pomicdzy robotnikami byla narodowa toi-
samok. IlekroC polscy robotnicy unikajq zlych warunkow 
swojego krajowego rynku pracy, wybieraj4c rynki zagranicz-
ne, ktore wydajq sic lepsze, czgsto cierpiq z powodu nacjona-
listycznej wrogoki i dyskryminacji (w pracy, jak i w obrcbie 
spolecznoki). Przykladowo w Wielkiej Brytanii ataki na imi-
gran-tow zarobkowych z Polski i z innych krajow wykorzysty-
wano do zwickszenia poparcia na rzecz Brexitu. W u SA ataki 
Trumpa wymierzone w robotnikow z Meksyku okreglanych 
jako kryminalistow, gwalcicieli i zlodziei pracy mialy zasad-
nicze znaczenie dla jego wygranej wwyborach prezydenckich. 
Pomimo ze narodowa i etniczna solidarnok stanowi 

wsparcia migrantow zarobkowych, to jedynym skutecz-
nym grodkiem walki z podobnymi taktykami jest tworzenie 
nowych sojuszy ponad potencjalnymi rOinicami wykorzysty-
wanymi przez kapital, a takie wspolny opor przeciwko narzu-
caniu wickszej ilogci pracy45. Pewne zestawienie tych form 
oporu ma praktycznie charakter uniwersalny. Znikoma jest 

45 Workers' Initiative, AngryWorkersWorld, Migrant Workers: Between 
Polish and English Nationalism — thoughts after the Mansfield Park attack, 2014, 
www.libcom.org. 
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ilogC ludzi, ktOrzy sq wystarczajqco dobrze oplacani lub znaj-
dujq ulubionq pracy (mimo bycia nadzorowanym przez sze-
f6w), by oddaC sic jej calym sercem. 

W analogicznych okolicznogciach Marks i Engels wspie-
rali organizowane przez czartystOw robotnicze dzialania na 
rzecz uzyskania praw wyborczych, co pomogkoby im zdo-
byC prawa ograniczaj4ce czas pracy, takie jak ustawa fabrycz-
na i zalegalizowanie zwi4zkow zawodowych, dzicki ktOrym 
mogli negocjowaC bezpogrednio ze swoim szefem dlugok 
dnia roboczego i warunki pracy. Walka o prawa wyborcze 
(1838-58) zakoriczyla sic klcsk4 i przez diugi czas zwi4z-
ki zawodowe byly zakazane. Ostatecznie dzieki ustawom 
o reformie wyborczej z 1867 r. czcgC brytyjskich robotni-
kOw uzyskala owe prawa, a w 1871 r. zwiqzki staly sic legalne. 
W stosunku do zwigzkOw (poczqtkowo glciwnie rzemieglni-
czych, a nastepnie przemyslowych) dziala4cych jako kolek-
tywna sila wysuwaj4ca miedzy innymi iqclania skrOcenia 
czasu pracy, funkcjonariusze kapitalu rozwineli pewne spo-
soby neutralizowania ich dzialalnoki. Po pierwsze, pomi-
mo ich legalizacji, czesto wykorzystywali formacje paramili-
tame, policje i wojsko do dlawienia strajkOw i protestOw. Po 
drugie wykorzystywali uprzedzenia etniczne, np. podiega-
j4c irlandzkich robotnikOw przeciwko angielskim. Po trze-
cie wykorzystywali rz4d do przejecia kontroli nad zwigzko-
wym aparatem organizacyjnym, przekuwaj4c go w narzedzie 
paristwa. Ten ostatni przypadek stanowil dominuj4cy spos6b 
kontroli stosowanej przez reiimy kapitalizmu paristwowe-
go w radzieckim stylu, takie jak Polska Rzeczpospolita Ludo-
wa. Mial on rOwniei szerokie zastosowanie w przypadku 
innych dyktatur, ktOre surowo represjonowaly otwarte pro-
testy robotnicze. Stosowany byl przez dlugi czas w Meksy-
ku, gdzie paristwowa kontrola nad zwiqzkami zawodowy-
mi ograniczala d4ienia robotnikOw do podwyiszenia plac 
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i poprawywarunkow pracy. Wzorem europejslcich firm, ktore 
wykorzystuj4 niiej oplacanych polskich robotnikow najem-
nych przeciwko lepiej oplacanym z Europy Zachodniej, firmy 
amerykariskie wykorzystuj4 nisko oplacanych pracownikow 
z Meksyku przeciwko lepiej oplacanym Amerykanom. 

W takich warunkach walki przeciwko pracy toczone 
przez polskich robotnikow, analogicznie do walk robot-
nikow Zyj4cych gdziekolwiek indziej w podobnych warun-
kach, byly zwykle zorganizowane w sposob niejawny. Pomi-
mo swojego podziemnego charakteru osiqgaly zaskakuj4c4 
efektywnok w ograniczaniu kapitalistycznych pail) narzu-
cenia pracy. Dotyczylo to Zwi4zku Radzieckiego, jak i jego 
wschodnioeuropejskich satelitow i stanowilo dlugo powta-
rzanq przez zachodnich krytykow glown4 przyczync niskich 
poziomow wydajnoki rolnictwa oraz przemyslu. Sprawoz-
dania na temat negatywnych zjawisk w produkcji rolnej byly 
czymg powszechnym46. Konkretne przyklady odmowy pracy 
i sabotaiy krqiyly wpodziemnej literaturze, w kilku wyjqtko-
wych sprawozdaniach, takich jak ksi4ika Miklosa Harasz-
ti na temat oporu wcgierskich robotnikOw pracujqcych na 
akord47, a po okresieglasnosti pojawialy sic w bardziej otwar-
tej formie na lamach magazynow takich jak Ogonyuk. Ten nie-
widzialny opcir wzniecal niezadowolenie, ktore wielokrotnie 
wybuchalo prosto w twarz planistom paristwowego kapita-
lizmu w radzieckim stylu, choCby podczas wyst4pieri w N RD 
w 1953 r., na Wcgrzech i w Polsce w 1956 r., w Czechoslowacji 
W 1968 r., w Polsce W1970,1976, 1980 r., rodzqc Solidarnok 
w miastach i na wsi, co ostatecznie w 1989 r. zburzylo caly 
system kapitalizmu patistwowego. Dotkliwy wplyw takiego 
oporu na wydajnok pracy zaczql by6 oczywisty, kiedy kraje 

46 H. Cleaver, „Food, Famine and the International Crisis", w: Zero-
work, nr 2,1977, s. 7-69. 

47 M. Haraszti,A Worker in a Worker's State, London 1977. 
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to otwieraly sig na konkurencjc ze strony zagranicznych kor-
poracji, ktOre wypracowaly bardziej zioione sposoby narzu-
cania pracy i wyciskania wartoki dodatkowej ze swoich 
robotnikOw. Konsekwencje, szczegOlnie po wprowadzeniu 
terapii szokowej w Polsce, s4 dobrze znane: masowo zamyka-
ne fabryki, deindustrializacja, masowe zwolnienia i wysokie 
bezrobocie. Wszystko to stanowilo globaln4 kapitalistyczn4 
zemstg za op& polskich robotnikOw. W trakcie tych wielo-
stronnych starati sluiqcych odzyskaniu kontroli nad polsk4 
klasq robotnicm funkcjonariusze kapitalu (dzialaj4cy w Pol-
sce i w biurach ponadnarodowych instytucji nadzoruj4cych 

„transformacjc", czyli zmiane proporcji pomiedzy planowa-
niem a mechanizmem rynkowym) cl4Zyli do przeksztalcenia 
roli zwigzkow, uiywaj4c bardziej zloionych kapitalistycz-
nych metod ich instrumentalizacji za pomoc4 zapisow prawa 
i ukladow zbiorowych. 

Po 1989 r. wbrew takim atakom polscy robotnicy posia-
dali wystarczaj4c4 site stawiania oporu, by zmusiC kapitali-
stow i paristwo do przyznania pewnych zabezpieczeri socjal-
nych i ograniczenia wyzysku. Wydaje sic, ze trzema punktami, 
ktOre o tym gwiadcz4, s4:1) zachowanie kodeksu pracywpro-
wadzonego w iycie w 1974 r., 2) prawo o dzialaniu zwigzkow 
zawodowych zrzeszaj4cych okolo 17 proc. zatrudnionych na 
podstawie stosunku pracy48, 3) stworzenie w 1994 r. dziala-
j4cej na poziomie krajowym Komisji TrOjstronnej ds. Spo-
leczno-Gospodarczych zast4pionej w 2015 r. Rac14 Dialogu 
Spolecznego i utworzenie w 2002 r. WojewOdzkich Komisji 
Dialogu Spolecznego zast4pionych w 2015 r. WojewOdzkimi 
Radami Dialogu Spolecznego, gdzie przedsicbiorcy zmu-
szeni s4 zasiadaC z przedstawicielami zwi4zkow i rz4du, aby 

48 GlOwny Urz4c1 Statystyczny, Zwicizki zawodowe w Polsce w 2014 r., 
2015,www.stat.gov.pl. 
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negocjowaC stosunki pomicdzy pracy a kapitalem. Przyjrzyj-
my sic tym trzem zjawiskom. 

i) Kodeks pracy, pomimo nowelizacji, byl wci42 ogci4 
w gardle krajowych, jak i zagranicznych kapitalistOw. Zgod-
nie z ich zapatrywaniami prawo pracy jest zbyt sztywne. 
Kodeks zawiera wyraine ograniczenia godzin pacy, ktOre 
mop byC narzucone i w rOwnie wyrainy spos6b okregla okre-
sy przerywania pracy. Oczywigcie dotyczy to calej Europy, 
poniewai, wbrew swoim usilnym staraniom, kapitaligci dzia-
lajqcy na jej obszarze nie zdolali uzyskaC wolnogci,jak4 cieszq 
sic korporacje w Stanach Zjednoczonych. Umoiliwia im ona 
manipulowanie rozkladem godzin pracy tak, by zazebial sic 
z ich potrzebami, lub zwalnianie robotnikOw wedle wlasnej 
woli z dowolnego powodu, jak np. zbyt wolne wykonywanie 
pracy. Kapitalistyczna odpowiedi zorientowana byla jednak 
na likwidacjc zatrudnienia podlegajgcego obostrzeniom i na 
zwiekszenie liczby niepewnych form zatrudnienia, co zwiek-
sza ich elastycznok pod wzglcdem narzucenia pracy. Ponad-
to w nastepstwie kryzysu gospodarczego z lat 2006-8, przy 
sporym przyzwoleniu zwigzkOw wprowadzono tak zwany 
pakiet antykryzysowy, co wiqzalo sic rownie2 ze zmianami 
w kodeksie pracy. Dzieki temu przedsicbiorcy uzyskali jesz-
cze wieksze mozliwosci zmian i kontroli warunkOw umOw 
o pracy, jak tei ilogci narzucanej pracy49. Tym samym w Pol-
sce liczba niestabilnych, sprekaryzowanych form zatrudnie-
nia, np. tymczasowego, na umowy cywilnoprawne z ograni-
czonymi gwiadczeniami albo z ich brakiem, dotyczyla ponad 
25 proc. ogOlu zatrudnionych5°. Usprawniona kontrola bez 

49 P. Gajewski, Labour..., op.cit. 
5o P. Arak, P. Lewandowski, P. Zakowiecki, „Fikcja zatrudnienia 

w Polsce — propozycje wyjgcia z impasu", w: Instytut Badan Strukturalnych Poli-
cy Paper, nr 1, 2014, s. 4, www.ibs.org.pl. 
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w4tpienia pomogla kapitalistom ograniczyC wplyw owcze-
snego globalnego kryzysu na ich zyski. Koszty zwi4zane 
z wickszym podporz4dkowaniem wlasnego czasu, energii, 
wszelk4 psychologiczn4 niepewnoici4 i stresem, ktore towa-
rzyszyly tym zmianom, poniegli sami robotnicy. Konflikty 
i walki dotycz4ce czasu pracy, a wiec dotycz4ce kapitalistycz-
nych wysilkow zwiqzanych z wyciskaniem jeszcze wickszej 
ilosci wartoki dodatkowej bezwzglednej w Polsce nie uste-
powaly i moina sic spodziewaC, ze w przypadku przyszlych 
kryzysow odegrajg wain4 role. 

2) Powyiej wspomniane „przyzwolenie" zwi4zkowe wigie 
sic z drugim wymiarem legalnej dzialalnoki zwi4z1a5w. Z jed-
nej strony legalizacja zwi4zkow i konfederacji zwi4zkowych, 
ich obecnok w negocjacjach dotycmcych form zatrudnie-
nia i kwestii spolecznych jest miar4 robotniczej sily. Z dru-
giej strony funkcjonuj4 one podobnie do partii politycznych, 
ktore ograniczaj4 dzialania swoich zwolennikow do okre-
sowego udzialu w wyborach, przekierowuj4c w ten spos6b 
energic z dzialari bardziej bezpogrednich. Obie formy organi-
zacyjne dostarczaj4 grodkow do oswajania, a nawet ujarzmia-
nia walk kiasy robotniczej. Srodki to bylywykorzystywane na 
szerok4 skale w Stanach Zjednoczonych i w Europie Zachod-
niej. Przykladowo, pomimo istnienia odmiennych rozwivari 
w roinych krajach, precyzyjnie konstruowane uklady zbio-
rowe pomiedzy przedsiebiorcami a zwi4zkami ograniczaj4 
legalne formy walk robotniczych do okresow ich negocjowa-
nia. Przez reszte czasu, w mygl ukladow, biurokracja zwi4zko-
wa zobowivana jest pomagaa szefostwu w narzucaniu zapi-
sow uklaclOw swoim czlonkom, nawet jeieli szefowie robi4 
wszystko, co mom, aby nie realizowaC wlasnych zobowivari 
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wynikajacych z umowy51. Nic dziwnego, ie w 2016 r. laure-
atem Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii zostali ekono-
migci opracowujacy teoric „umowy". Jak twierdzil komitet 
przyznaj4cy nagrodc, „umowypomagajg nam we wspOlpracy 
i zaufaniu"52. Pomimo reprezentowania niemal 20 proc. pol-
skiej roboczej, glowne zwi4zki zawodowe zgodzily sic na 
nowelizacjc kodeksu pracy i inne zmiany polityki spolecznej, 
ktOre ulatwily narzucanie pracy i utrudnily stawianie oporu 
przez robotnikOw. 

3) Tym, co najbardziej uderza nas w oficjalnej wykfadni 
celow Komisji Trojstronnej (obecnie Rady Dialogu Spolecz-
nego) i Wojewodzkich Komisji Dialogu Spolecznego (obec-
nie WojewOdzkich Rad Dialogu Spolecznego), jest otwarcie 
wyraione upowainienie ich do ograniczania konfliktu spo-
lecznego. W przypadku Trojstronnej Komisji podaje sic do 
wiadomogci, ze zostala ona stworzona, „aby lagodziC kon-
flikt interesow pomigdzy pracownikami, pracodawcami 
i instytucjami publicznymi. Dzialalnok komisji sluiy osiq-
ganiu i utrzymywaniu spokoju spolecznego". Wojewodzkie 
Komisje Dialogu Spolecznego maja sluZyC „rozwiqzywaniu 
wielu lokalnych problemow w sytuacji wystepowania zagro-
ieri zwi4zanych z wystqpieniem moilivvych konfliktow socjo-

-ekonomicznych w regionie"53. Akceptacja tych motywacji 
ze strony zwiazkow zawodowych przejawiala sic nie tylko 
w ciaglym uczestnictwie w pracach Komisji/Rady, lecz take 
w wyraianych opiniach o skutecznoki takiej organizacji. 
W jednym ze sprawozdarl NSzz SolidarnogC uznala, ie tylko 

51 M. Glaberman, Punching Out, Detroit 1952; tenze, Union Committe-
emen and Wildcat Strikes, Detroit 1955. 

52 T. Ellingsen i in., The Prize in Economic Theory 2016. Contract Theory, 
2016, www.nobelprize.org. 

53 Ministry of Labor and Social Policy, Tripartite Commisiom for Social and 
Economic Affairs, www.upanl.un.org. 

41 



Peter Bell, Harry Cleaver 

grupy robocze Trcijstronnej Komisji byly przydatne. Przy-
datne do czego? Do „rozladowywania napicC w poszczeg61-
nych branzach przemyslu"54. Zasadniczo zwiqzki zawodowe, 
ktOrych przedstawiciele uczestniczq w owych formach, sq nie 
tylko zobowiqzane do „przekazywania uzgodnionych regu-
lacji [swoim] czlonkom (...), lecz rOwniei do zapewnienia 
wsparcia z ich strony"55. Taka struktura przypomina kana-
lizowanie zwiqzkOw zawodowych jako wyiej wspomnianych 
gwarantOw ukladOw zbiorowych. Co najmniej jedna ana-
liza rzeczywistego funkcjonowania Komisji/Rady, jej roli 
w stworzeniu pakietu antykryzysowego, sugeruje, ie ponie-
wai przepisy tworzqce TrOjstronnq Komisje nie zmuszaly 
rzqdu do realizowania jej zaleceri, „dialog spoleczny" zor-
ganizowany przez to instytucje jest iluzjq ukrywajqcq obecny 
monopol rzqdu na podejmowanie decyzji56. Co znamienne, 
zwiqzki biorqce udzial w strukturach dialogu spolecznego 
(Solidarnok, orzz, Fzz) nigdy nie byly reprezentatywne 
dla wszystkich robotnik6w, lecz w pierwszej kolejnoki tych 
zatrudnionych w sektorze publicznym. Wobec tego w Komi-
sji, jak i w Radzie, byly i sq reprezentowane glownie intere-
sy pracownikOw sluiby zdrowia, edukacji czy przemyslu 
wydobywczego. 

54 J. Czarzasty, Capacity building for social dialogue in Poland, 2006, s. 16, 
www.eurofound.europa.eu. 

55 P. Sula, „Role of social dialogue institution in the time of crisis. The 
case of Poland", w: Research Papers of Wroclaw University of Economics, nr 136, 
2010, S. 211. 

56 Ibid., S. 218. 
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Spojrzmy wreszcie na trzecie stadium, czyli T' - P' 

W ramach naszego tekstu analizujemy thine, rozpoznane 
przez Marksa i Engelsa, moiliwe kleski poniesione przez 
kapitalistow na polu zbytu ich towarow i to sily, ktOre wywo-
lujq tendencje do urzeczywistnienia potencjalnej klcski. 
W xIx w. istnialo wiele takich mozliwosci i sil, w xxr w. wciqi 
jest ich niemalo. Zadajemy sobie pytanie, jak bardzo i ktOre 
z wielu moiliwych przyczyn klesk zbytu podczas ostatnich 
lat wywolaly kryzys polskiego kapitalizmu? W tym miejscu 
pragniemy odrOiniC stale problemy, takie jak ograniczo-
ny popyt konsumpcyjny zwiqzany z niskim poziomem plac 
i innych form dochodow klasy robotniczej spowodowany 
kapitalistycznymi wysilkami na rzecz maksymalizacji zysku, 
od tych problemow, ktOrych wymiary nasilily sic podczas, lub 
w nastcpstwie, globalnego kryzysu z korica pierwszej dekady 
XXI W. 

Wedle wszelkich sprawozdaii polskim kapitalistom udalo 
sic lepiej obroniC przed kryzysem niz kapitalistom z wicks zo-
gci obszaru Europy, utrzymujqc wzrost produkcji i zatrud-
nienia. Pomimo kratkiego spowolnienia w latach 2012-4, 
PKB od 2008 r. r6s1 grednio w tempie 3,25 proc., osiqgajqc 
w 2015 r. wysokok 3,9 proc.57. Oczywigcie nasuwa sic pyta-
nie, „na jakich rynkach" odbywa sic sprzedai? Zasadniczq 
odpowiedziq sq: 1) inwestycje krajowe i rynki konsumpcyjne, 
ktOrych wzrost zrOwnowaiyi spadajqcy popyt zagraniczny 
wynikaj4cy z wickszego kryzysu gospodarczego w Europie; 
2) polityka pienicina, ktOra zrOwnowaiyia finansowq nie-
rOwnowagg w UE i pozwolila na dalsze rozszerzenie kredytu, 

57 IMF, Republic of Poland: Arrangement under the Flexible Credit Line and 
Cancellation of the CurrentArrangement — Press Release; Staff Report; and Statement 
by the Executive Director for the Republic of Poland, 2017, www.imf.org. 
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ktOry wspomagal wzmocnienie popytu inwestycyjnego 

i konsumpcyjnego. 
Popyt inwestycyjny rosl ze wzglcdu na sprzyjaj4c4 politylcc 

pienicinq, rozszerzenie kredytu, naplyw funduszy z UE, MFW 

oraz prywatnych inwestycji. Popyt wewnetrzny rosl ze wzgle-

du na wzrost zadluienia (nawet jegli spora jego czcgC dotyczy-

la nisko oplacanych robotnikow posiadajacych tymczasowe 

zatrudnienie z niskimi gwiadczeniami lub bez nich), zwick-

szenie transferow rzadowych i programow pomocowych 

(takich jak „Rodzina 500 Plus" i „Mieszkanie dla Mlodych") 

i wzrost placy minimalnej58 (ze wzgledu na deflacjc grednie 

place realne i realna konsumpcja ulegly nawet szybszemu 

wzrostowi). Pomimo ie w przypadku rozszerzenia moiliwo-

gci pelnoetatowego zatrudnienia za wyisze place ldasa robot-

nicza moglaby zyskaC wiqcej, to i tak nastqpila wystarczaj4ca 

poprawa calkowitego dochodu umoiliwiaj4ca utrzymanie 

popytu konsumpcyjnego, czyli rynku na 

Pod wzgledem polityki pienicinej polski rzqd ze wspar-

ciem UE i MFW podjql kroki odgradzajqce polskie rynki finan-

sowe od niestabilnoki panujqcej w przypadku reszty Europy. 

Na gruncie krajowym obniZyl on inflacjc, a nastepnie zwal-

czal deflacjq, narzucil zwickszony dozor nad bankami, uplyn-

nil zlotego, zastosowal antycyklicznq stymulacyjnq politykc 

pienicing w odpowiedzi na spadek eksportu spowodowa-

ny kryzysem jego partnerOw handlowych i rozpocz41 ciccie 

wydatkow, aby ograniczyC dlug publiczny wraz z rowno-

czesnym podjcciem krokow na rzecz zwickszenia wplywow 

58 IMF, „Cross-Country Report on Minimum Wages: Selected Issues", 

w: IMF Country Report, nr 16/151, 2016, www.imf. org; K. Kuniewicz, Program 

Mieszkanie dla Mlodych oddziatuje na ceny i sprzedai mieszkari, 2015, www.reas.pl. 
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podatkowych59. Dzialal rowniek jako pokyczkodawca ostat-
niej instancji dla bankow, np. w 2015 r. tutu* sic Bank60. 

Dzicki czlonkostwu w UE do kraju naplyncly znaczne 
sumy kapitalu. Przykladowo w 2014 r. Unia przekazala Polsce 
17,436 mid euro, podczas gdy polski udzial w budiecie unij-
nym wynosil jedynie 3,526 mld euro. Przyplyw 13,9 mld euro 
netto sprawil, ke Polska w stosunku do innych krajciw uzy-
skala najwiecej z budietu UE. Wzglgclem polskiego dochodu 
narodowego sumy to nie sq duke, lecz ich efekt netto ograni-
czyl rozpowszechnienie negatywnych konsekwencji kryzysu 
w calej Unii i poza nii. Wplywy z pieciu unijnych funduszy, np. 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionainego i Funduszu 
SpOjnogci, sfinansowaly 125 projektOw. Ich Skala, od rozwo-
ju infrastruktury po atrakcje turystyczne, zorientowany jest 
na tzw. gorzej rozwinigte obszary, np. wojewOdztwa wschod-
nie. Druga pod wzglgclem wielkoki czggC projekt6wwi4ie sig 
z „rozwojem wsi", czyli dotacje dla rolnikow i modernizacja, 
innymi slowy wspieranie masowej emigracji ze wsi i rozw6j 
kapitalistycznego agrobiznesu. Co wiccej, ze wzgledu na to, 
ie polscy politycy stopniowo realizuj4 kryteria umoiliwiaj4ce 
wstqpienie do strefy euro, nastpil wzrost dochodu z prywat-
nych inwestycji korporacji migdzynarodowych. 

Wsparcie z M ENV w znaczniej mierze przybralo formc sze-
regu pokyczek (wlatach 2009, 2010, 2011, 2013, 2015) udzie-
lonych na zasadach nowej elastycznej linii kredytowej stwo-
rzonej w odpowiedzi na migdzynarodowy kryzys finansowy, 
ktOra sluiy glOwnie jako finansowe kolo ratunkowe. Pomi-
mo ke m FW zachwala pokyczki z elastycznej linii kredytowej 

59 IMF, Press release: IMF Executive Board Approves US$2o.58 Billion Arran-
gement for Poland Under the Flexible Credit Line, 2009, www.imf.org. 

60 NBP, Raport o stabilnos'ci systemu finansowego, luty 2016, s. 54-55, 
www.nbp.pl. 
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jako wolne od klauzul warunkowych, dzieki ktOrym zmuszal 

rzgdy do polityki przerzucania kosztOw kryzysu na robotni-

kow, too pozyczki te moina sic ubiegaC i sq udzielane jedynie, 

jegli wnioskuj4ce o nie rzqdy spelniaj4 „kwalifikacje", czyli jui 

zarzgdzajq stosunkami klasowymi, stosuj4c metody zalecone 

przez MFW. Polski rz4d zakwalifikowal sic pieC razy, potwier-

dzaj4c, ze MFW akceptuje jego metody zarz4dzania. 

Wgrad decydentow najwicksze obawy dotycz4ce poten-

cjalnego kryzysu w Polsce wynikaj4 z ci4glego braku poli-

tycznej i ekonomicznej stabilnoki w UE i na jej wschodnich 

granicach, np. konflikt na Ukrainie i recesja w Rosji, obec-

na niepewnok zwiqzana z Brexitem i administracj4 Trumpa 

w USA. Poniewai polska polityka nigdy dot4d nie byla bar-

dziej zwiqzana z UE, wlqcznie z dqieniem do wypelnienia 

wymaganych kryteriOw przygotowawczych umoiliwiaj4-

cych porzucenie zlotego i dolgczenie do strefy euro, nie nale-

iy sic spodziewaC, ieby w przyszlogci doszlo do historycz-

nego sukcesu zwigzanego z uniknieciem cyrkulacji kryzysu. 

Prognozowane problemy wynikajqce z kryzysu sq wiec takie 

same jak te dotykajgce europejskich partnerow Polski: finan-

sowa niestablinok, stagnacja przemyslu i handlu61. W kate-

goriach klasowych, ktOrymi rzadko posluguji sic decydenci, 

potencjal wystvienia kryzysu w Polsce jest blisko zwiqza-

ny z szansami na wybuch walk klasowych w innych miej-

scach Europy i ich przeplywem do Polski, jak w przypadku 

cyrkulacji walk z Grecji do Hiszpanii i Portugalii. Zgodnie 

z V czcgciq naszego opracowania, Marks i Engels podkreglili, 

w jaki spos613 kryzys i walka klas mop cyrkulowaC w ramach 

i pomiedzy ruchami okreinymi kapitalu. Nie tylko analizo-

wali, lecz tak±e uczestniczyli w tym zjawisku. Najwickszym 

61 IMF, Poland: Staff ... , op.cit.; IMF, IMF Executive Board Condudes Artic-

le IV Consultation with the Republic of Poland, 2016, www.imf. org; OECD, OECD 

Economic Surveys: Poland, 2016, www.oecd.org. 
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potencjalem zagraiajgcym polskiemu kapitalizmowi i °gal-
niej ruchom okreinym kapitalu w Europie bylaby fala oporu 
i iqdati na rzecz alternatywy zbliiona do tych, ktOre oczykily 
Europc w 1848 i 1968 r. Jak zwykle spodziewamy sic zmia-
ny form walki i idei na rzecz alternatywy, I4cznie ze zmia-

skladu klasowego62. Majqc jednak na uwadze dogwiad-
czenia ostatnich dwudziestu lat, taka fala jest moiliwa do 
wyobraienia. 

Zbiera sic ona od dlugiego czasu. Z perspektywy polskie-
go kapitalu na horyzoncie pojawily sic pierwsze czarne chmu-
ry. Demonstracje przeciwko Auw/Bg w Berlinie w 1988 r. 
i pierwszy antyszczyt przeciwko G7 w Paryiu w 1989 r. mialy 

62 Pojecie stworzone i rozwijane w latach 5o. i 6o. xx w. przez wloslci 
nurt teorii marksistowskiej operaismo. Operaiki za jego pomoc4 analizo-
wali biei4ce stosunki klasowe i wynikajqce z nich mozliwosci politycznej 
interwencji. Pojgcie skladu klasowego zaklada, ze formy produkcji spolecz-
nej wplywajq na formy walki ldas i perspektywy tworzenia niekapitalistycz-
nych stosunkOw spolecznych. Sklad klasowy dzieli sig na sklad techniczny 
i polityczny, ktOre z grubsza odpowiadaj4 marksowskiemu rozroinieniu na 

„klasg w sobie" i „klasc dla siebie". W ramy technicznego skladu klasowego 
zalicza sic maszyny, kwalifikacje robotnikow, organizacjg procesu produkcji, 
praktyki dyscyplinowania w zakladzie pracy itp. wszelkie aspekty dotycz4ce 
miejsca i czasu pracy. Techniczny sklad olcregla, w jaki sposob kapital skupia 
razem silg robocz4 w ramach procesu produkcji towarowej (np. podzial na 
pracc fizyczn4 i umyslow4, zastosowanie wyspecjalizowanych maszyn) oraz 
reprodukcji sily roboczej (np. spolecznok, wktOrej iyjg robotnicy, struktura 
rodziny). Polityczny sklad klasowy odnosi sic natomiast do taktyk b4cli prak-
tyk stosowanych przez robotnikowpodczas walk przeciwko pracy: absencja, 
rdzne formy strajkciw, pomoc wzajemna, marsze, demonstracje itd. Robotni-
cy uiywaj4 swojej kolektywnej sily jako punktu wyjkia dla samoorganizacji, 
a grodki produkcji wykorzystuj4 jako grodki walki. Moment uzycia terminu 

„polityczny sklad klasowy" nie jest do korica sprecyzowany. Wedlug jednej 
opcji mozna go stosowaC, od kiedy robotnicy danego przedsicbiorstwa lub 
sektora organizujg swojq walkg przelamuj4c ograniczenia produkcji. Wedlug 
innej za warunek niezbgdny dla zaistnienia „politycznego skladu klasowe-
go" uwaza sig fate walk w kluczowych sektorach gospodarki kapitalistycznej, 
ktore toczy zjednoczony ruch klasowy, np. w latach 6o. i 7o. we Wloszech 
os ruchu klasowego stanowily glownie walki w fabrykach samochodowych 
(przyp. tlum.). 
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miejsce, kiedy Polska uzyskiwala niepodleglog6 od radziec-

kiej dominacji. W 1990 r. jeden z nas uczestniczyl w maso-

wym spotkaniu mlodych dzialaczy z calej Europy odbywa-

j4cym sic w Wenecji nazwanym Europa Przeciwko Szefom, 

ktOre bylo kolejnym antyszczytem G7 odbywaj4cym sic 

w tym miegcie. W nastcpstwie zorganizowanych przez Zapa-

tystow kontynentalnych i ponadkontynentalnych spotkari, 

w 1996 r. zawi4zalo sic People's Global Action i ruszylo prze-

ciwko Swiatowej Organizacji Handlu w Genewie. Nastepnie 
doszlo do szeregu masowych dzialari, poczynaj4c od Carni-

val Against Capital 18 czerwca 1999 r. 018) organizowanego 

w dziesi4tkach miast calej Europy, tak bardzo wysunictych na 
wschod jak Minsk czy Praga, i Battle of Seattle 30 listopada 

(N3o). Haslo z J18, „nasz op& jest ponadnarodowy jak kapi-
tal", nie mialo charakteru antyglobalistycznego, jak czasami 
okreglano ruch, lecz alterglobalistyczny, zorientowany na 
tworzenie niekapitalistycznej globalnej spolecznoki. Przez 

kilka lat ruch alterglobalistyczny organizowal demonstracje 
przeciwko spotkaniom kapitalistycznych ponadnarodowych 
cial koordynacyjnych, szczegOlnie MFW, Bg i G7/8, wlqcznie 

z antykapitalistycznymi demonstracjami we wrzegniu 2000 r. 
w Pradze, w ktOrych uczestniczylo 15 tys. os6b ze wschodniej 

i zachodniej Europy. Szczytowym punktem tych zmagari byly 

ponad ioo-tysicczne demonstracje przeciwko G8 w Genui, 
we Wloszech w 2001 r. Dwa czynniki sprawily jednak, ie 

szczyt ten stal sic rOwniei pocmtkiem kotica tego rodzaju 
ponadnarodowych protestow. Pierwszym z nich byly brutal-
ne policyjne represje wobec demonstrantOw, ktore wywolaly 

dwa dni krwawej konfrontacji i zabOjstwo jednego z prote-

stuj4cych. Drugim byla gwiadomok, ze choC lata protestOw 
zbudowaly micdzynarodowe sieci solidarnoki i wspOlpracy, 

to nie zmienily one neoliberalnej polityki narzucanej gwiato-
wej klasie robotniczej. 
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Mimo ze po 2001 r. dochodzilo do pojedynczych prote-
stow skupiajqcych dzialaczy z wielu krajow, to taktyki kapi-
talu i robotnicze reakcje ulegly zmianie. Rozlegly kryzys 
finansowy z lat 2007-9, poiniejszy ogolny kryzys w obrebie 
ruchu okrcinego kapitalu, szczegOlnie w wielu paristwach 
OECD i wynikajqcy z tego kryzys zadluienia w Grecji, Hisz-
panii i Portugalii umoiliwil kapitalowi narzucenie na obsza-
rze globalnej POlnocy tych samych neoliberalnych metod 
cicC, ktOre zastosowal przeciwko robotnikom na globalnym 
Poludniu podczas micdzynarodowego kryzysu zadluienia 
w latach 80. i 9o. xx w. ZrO2nicowany poziom narzucenia 
owych rozwiqzari umoiliwil kapitalistom rozbijanie i, jak 
dotqd, oslabienie rozwoju ponadnarodowego oporu. Pod-
czas gdy robotnicy w takich miejscach jak Grecja bronili sic 
na ulicach i przy urnach (wybierajqc partic SYRI ZA), w innych 
czckiach gwiata mniej drastyczne metody i antygrecka pro-
paganda zwykle odnosily sukces w odciganiu robotnikow od 
walki, ktOra moglaby wzmocniC tych z pierwszej linii frontu. 
Poza taktylcq „dziel i rz4cli" stosowano strategic wykorzysty-
wania fal uchodicow wojennych ze Srodkowego Wschodu, 
ktOrymi szczuto lokalnych robotnikOw. To strategia, ktOra 
przypomina wysilki majqce na celu po 1989 r. przeciwstawiC 
wschodnioeuropejskich robotnikow tym z Europy Zachod-
niej. Podczas gdy wielokrotne wybuchy walki zalclOcajq aku-
mulacje kapitalu, to „prawdziwa fala" nie nadejdzie, dop6-
ki ponadnarodowy antykapitalistyczny ruch nie odkryje 
nowych i bardziej efektywnych metod odpowiedzi na obec-
ne ataki kapitalistyczne. 
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