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Streszczenie

Artykuł przedstaw ia w spółczesne społeczeństw o niem ieckie jako „społeczeń
stwo resen tym entu”. Termin ten  podkreśla, że norm atyw ny porządek społeczny 
republiki Niem iec bynajm niej nie w ynika ze zbiorowo zaakceptow anego pojęcia 
„wspólnego dobra ”, lecz niem al wyłącznie dyktowany jest przez te  części społe
czeństw a, k tóre tw ierdzą, że są  wykluczone lub dyskrym inowane. Konsens zbio
row y opiera się raczej na  ciągłym rozszerzaniu społecznej w rażliw ości i społecz
nego uznan ia  dla wszelkiej form y indyw idualnej lub kulturow ej „inności” oraz 
cechuje się n iechęcią  do akceptacji wszelkich w artości m oralnych o un iw ersal
nie obow iązującym  charakterze. W oparciu  o wyniki badaw cze badań  em pirycz
nych artykuł staw ia tezę, że to „rewolucja ku lturow a” z la t sześćdziesiątych i sie
dem dziesiątych w  N iem czech doprow adziła do całkowitej eksternalizacji daw 
nych „cnót obyw atelskich”.

Analitycznym punktem  wyjścia jest ciesząca się poparc iem  dużej części n ie
mieckiej opinii publicznej książka Thilo S arraz in a  Niemcy się likwidują, w  której 
au to r krytykuje deform ację ogólnych zasad socjalizacji w  N iem czech. M etodolo
gicznej dyrektywy artykułu dostarcza re in terp re tac ja  N ietzscheańskiego pojęcia 
resentymentu dokonana przez M axa S chelera  o raz  w ykład G eorga S im m la pt. 
Konflikt nowoczesnej kultury. D eform acja niem ieckiego życia społecznego w  N iem 
czech jest przedstaw iona jako efekt bun tu  skierowanego przeciw  kulturze w  imię 
wyzwolenia życia spod władzy porządku instytucjonalnego. Łącząc obie koncep
cje S chelera i Sim m la, artykuł wykazuje, że „Nowej Lewicy” w  N iem czech -  zo
gniskowanej wokół „teorii krytycznej” Szkoły Frankfurckiej -  w  ostatn ich  czter
dziestu la tach  udało się stw orzyć republikę, w  której w szelka p ró b a  konstytu
ow ania jakichkolw iek ogólnospołecznie obow iązujących n o rm  i w artości ucho
dzi za n ieupraw om ocnioną represję w zględem  „życia” -  za nietolerancję.

+ Markus Lipowicz, socjolog, urodzony w 1982 i wychowany w Niemczech, wykształcenie średnie zdo
byte w Hoffmann-von-Fallersleben Gymnasium w Braunschweigu w roku 2001, tytuł magistra socjologii zdo
byty w roku 2007 na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Obecnie przygotowuj e pracę doktorską na te
mat ponowoczesności i problemów związanych z rewolucją kulturową lat sześćdziesiątych i siedemdziesią
tych w Niemczech. Zainteresowania naukowe: zagadnienia socjologii teoretycznej, pluralizm kulturowy, rola 
religii we współczesnym społeczeństwie obywatelskim, wydarzenia polityczne i kulturowe związane z erą (po) 
nowoczesności i dekonstrukcją.
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Słowa kluczowe

Resentym ent, rew olucja kulturow a, cnoty obywatelskie, krytyka, wyzwolenie 
życia, tolerancja.

Wstęp: Kulturowa bezdomność współczesnych Niemców

Zjednoczone od dw udziestu lat N iemcy stanow ią nie tylko geogra
ficzne „centrum ” Europy. To niewątpliwie jeden z najważniejszych p o 
lityczno-ekonomicznych partnerów  dla całej Europy Wschodniej -  w 
tym  oczywiście Polski. Tym bardziej nie tylko Niemców, ale wszyst
kich Europejczyków pow inno niepokoić, gdy na początku nowego ty
siąclecia czytam y że Niemcy same się likwidują. Thilo Sarrazin  (2010) -  
były członek zarządu Deutsche Bundesbank, senator B erlina oraz au 
to r  książki pod takim  w łaśnie tytułem  -  przekonuje, że N iemcy za po 
średnictw em  rozszerzającej się klasy niższej, złej polityki imigracyjnej 
oraz ujem nego p rzyrostu  natu ra lnego  p rzekreśla ją  zarów no sw oją 
m aterialną, jak  i duchow ą przyszłość. Szczególną kontrow ersję w  de
bacie publicznej wywołały tezy S arrazina  odnośnie żyjącej w  N iem 
czech społeczności m uzułm ańskiej. Cechuje się ona w edług niego po
staw ą roszczeniow ą w zględem  p aństw a niem ieckiego, m izoginią, 
skłonnościam i do przestępczości, niższym ilorazem  inteligencji oraz 
-  co najw ażniejsze -  niechęcią do integracji ze społeczeństw em  nie
mieckim  (2010: 264). Podobnie Sarrazin  nie szczędzi krytyki niem iec
kiem u szkolnictw u, polityce gospodarczej, w spółczesnem u etosowi 
pracy. Krótko mówiąc: wskazuje on, że u podstaw  kryzysu społeczne
go w  N iem czech leży deform acja sam ych zasad uspołeczniania1. Tym 
sam ym  m ożemy pow iedzieć, że m am y w  N iem czech do czynienia z 
kryzysem samej kultury, albowiem  to przecież w łaśnie w  ram ach sto
sunków  uspołeczniania dokonuje się transm isja  w zorów  realizow a
nych w e wszystkich dziedzinach kultury. To w  ram ach życia społecz
nego kultura staje się sferą w spólnych w artości.

B assam Tibi (2002) dostrzegł, że na arenie europejskiej szczególnie 
w spółczesne Niemcy stanow ią przykład społeczeństwa, w  którym  do

1 Warto podkreślić, że tezy Sarrazina cieszą się w  Niemczech olbrzymim poparciem. Według 
badań instytutu Forsa 61% Niemców przynajmniej „częściowo” się z nimi zgadza -  9% nawet 
„całkowicie”. Jedynie 22% Niemców uważa tezy Sarrazina za „nie do zaakceptowania” (Hambur
ger Abendblatt 2010).
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wolność aksjologiczna oraz dezorientacja co do w łasnych korzeni kul
turow ych objawia się w  nieudolności integracji obcokrajowców. Ko
rzenie owej nieudolności sięgają aż czterech dekad w  przeszłości -  do 
tzw. „rew olucji ku ltu row ej” z la t sześćdziesiątych i siedem dziesią
tych2.

Aż do niedaw na „rewolucja kulturow a”, kojarzona raczej z sym bo
licznym niż historycznym  rokiem  „1968”, stanow iła w  dyskursie p u 
blicznym  coś w  rodzaju świętej krowy -  uchodziła za wydarzenie, dzię
ki którem u dem okratyzacja dotarła do każdego obywatela i do każde
go dom u rodzinnego. Po czterdziestu  la tach  w idać jednak  rów nież 
ciem ne strony „czerwonej dekady 1967-77”. Zauw ażam y że wówczas 
zostało utracone „coś”, co mogłoby w spółcześnie stanow ić pom ost dla 
integracji z innym i kulturam i, w  szczególności z ku ltu rą  islamu, dla 
której religia nadal posiada nie tylko pew ną w artość dla indyw idual
nego kształtow ania i prow adzenia życia, ale -  w  odróżnieniu od cywi
lizacji zachodniej -  stanow i ponadto centralny ośrodek i zasadę uspo
łeczniania. Współczesny kryzys „wielokulturowości” świadczy o tym, 
że konstruktywny charak te r rew olucji kulturow ej (rozszerzenie sfery 
wolności indywidualnej) okupiony został destrukcją wszelkich ponadin- 
dyw idualnych oraz uniw ersaln ie obow iązujących norm  m oralnych, 
na podstaw ie których dialog między kulturam i staje się możliwy. N ie
przypadkow o dopiero obecność „innego” ujaw niła fakt, że niem iecka 
kultura nie jest w  stan ie zaprosić innej kultury do swojej w łasnej. Albo
wiem, aby móc zaprosić kogoś do w łasnego domu, trzeba takowy naj
pierw  sam em u posiadać.

Niemcy (wraz z dużą częścią kultury Zachodu) stali się w  drugiej 
połow ie XX wieku kulturow o bezdomni. Pod owym określeniem  rozu
m iem  kondycję społeczną, w  której poszczególne tw ory kultury (reli
gia, m oralność, obyczaje itd.) nie stanow ią już zbioru w artości au to
telicznych o sym bolicznym  charak terze . Tym sam ym  w spółczesne 
Niem cy stanow ią przykład społeczeństw a zagubionego w  p lątaninie 
znaków, przypom inającej raczej chaos przyrody aniżeli jakikolw iek 
porządek kulturowy. Nic dziwnego, że m uzułm anie nie m ają zam iaru 
integrow ać się z „czymś”, co de facto nie istnieje -  czyli z ku ltu rą  nie
miecką. Fatalnie się składa, że do nas sam ych (Niemców) paradoksal

2 Innym ważnym aspektem jest niewątpliwie rola Niemców w drugiej wojnie światowej. Nie
mniej, muszę ze względu na brak miejsca ową kwestię pominąć. Wystarczy wskazać, że globalna 
„rewolta 68” w przypadku Niemiec szczególnie mocno wiązała się z pragnieniem wyjścia z cie
nia przeszłości.
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nie nie dociera nasza w łasna bezdomność3. To paradoksaln ie  w łaśnie 
brak uniw ersalnych zasad m oralnych stanow i w spółcześnie podstaw ę 
dla zachodniej demokracji, wolności, tolerancji. Ale czy oderw anie się 
od sam ych podstaw  życia cywilizacyjnego może stanow ić grunt, na 
którym  w yrośnie globalne społeczeństw o obywatelskie? Czy kultura 
dem okratyczna może się opierać na zgoła niecywilizowanym s tan d ar
dzie cywilizacyjnym?

W niniejszym artykule chciałbym  naszkicować autentyczne korze
nie niem ieckiej bezdom ności kulturow ej jako w ażny elem ent oraz 
przykładowy m odel zachodniej bez-kulturowości.

Samolikwidacja społeczeństwa niemieckiego a „duch 68”

Według Sarrazina wszelkie pytania dotyczące integracji społecznej 
znajdu ją  swój w spólny m ianow nik w  kw estii „w ykształcenia” (Bil
dung). To w łaśnie sukces w  ram ach wykształcenia koreluje z całościową 
jakością życia społecznego oraz stabilnością indywidualnego „prowa
dzenia życia” (Lebensführung) (2010: 187)4. Co się zatem  współcześnie 
stało z narodem  „poetów i myślicieli”?

Według Petera Hahnego społeczeństwo niemieckie stało się „społe
czeństwem zabawy” -  i to nie byle jakiej zabawy. 46% młodzieży w  wieku 
p ię tnastu  la t p ije alkohol przynajm niej raz w  tygodniu (2004: 27). 
W okresie Wielkiego Piątku wiele klubów w  Berlinie oferuje im prezy 
pod tytułem: Powieście go wyżej albo Ukrzyżowanie (2004: 67). Św iadom o
ści, że ktoś mógłby się czuć urażony takim i hasłam i nie m ożna wym a
gać od młodzieży, k tó ra niem iecki odpow iednik słow a „to lerancja” 
(Toleranz) pisze przez dwa „1”: albowiem  w języku niemieckim pojęcie 
„toll” oznacza „fajne” (2004: 70). Kto by w  takim  razie nie chciał być

3 Pragnę podkreślić, że w pojęciu „bezdomności (kulturowej)” nie chodzi o moralizowanie 
lub reprezentowanie niemieckiego narodu. Cel mój jest zgoła innego rodzaju: Usiłuję na przykładzie 
współczesnej kondycji Niemiec zilustrować pewną nieudolność cywilizacji Zachodu do ukonsty
tuowania porządku społecznego opartego na dialogu, tolerancji, krótko: kultury demokratycznej. 
Nie chodzi tutaj o czystą polemikę albo krytykę -  chodzi raczej o obnażenie, o pewną dekonstruk- 
cję tych idealnych struktur symbolicznych, które w świadomości Zachodu legitymizują nasze kul
turowe status quo. Pragnę wyłuskać niekomunikatywne jądro naszej rzekomo tak bardzo na dia
log i komunikację nastawionej kultury.

4 Niezmiernie ważnym jest zaznaczenie romantycznego charakteru pojęcia Bildung w języku i 
kulturze niemieckiej. Już Immanuel Kant emfatycznie ogłosił konieczność odnalezienia w  sobie 
„odwagi”, aby kierować się w  dobie nowoczesności rozumem. Fryderyk Schiller z „estetycznego 
wychowania” człowieka uczynił wręcz zadanie swojej epoki. Bildung nie jest jedynie wykształce
niem w sensie technicznym -  stanowi tę sferę wartości, na podstawie której rodzi się „człowie
czeństwo”.
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tol(l)erancyjny, skoro „bycie tolerancyjnym ” oznacza „bycie fajnym”? 
W końcu wszystko jest zabaw ą -  a „co zabawę hamuje, m usi zniknąć” 
(H ahne 2004: 41). N ajbardziej integrującą zaś zabaw ą stała się seksu
alność -  i to nie byle jaka seksualność: w spółczesne społeczeństw o n ie
m ieckie w  pełni zasługuje na m iano „społeczeństwa pornograficzne
go”. W badaniu przeprowadzonym w  roku 2009 w  instytucie dla publi
cystyki U niwersytetu Johannesa G utenberga w  Mainz stw ierdzono, że 
47% w szystkich m ęskich nastolatków  codziennie albo naw et kilka 
razy dziennie ogląda pornografię (Grim m  i in. 2010: 31).

Powyższe przykłady wskazują, że kryzys niem ieckiego społeczeń
stw a w ynika z u traty  pew nych podstaw ow ych kryteriów  i form  god
nego współżycia zbiorowego. Przez 250 lat w  Niem czech formy god
nego w spółżycia zbiorowego określane były za pośrednictw em  tzw. 
„cnót obywatelskich” (Noelle-Neum ann 1978: 15). Zasadniczym i wy
m iaram i owych „cnót” były: uznaw anie w artości p racy  i osiągnięć; 
p rzekonanie, że tru d  się w  życiu opłaca; w ia ra  w  spraw iedliw ość 
aw ansu społecznego; akceptacja społecznych nierów ności; akcepta
cja zasad konkurencji; przekonanie, że oszczędność stanow i w ażną 
um iejętność wyrzeczenia się chwilowych uciech na rzecz długotrw a
łych; szacunek dla w łasności; dążenie do społecznego uznania, do 
prestiżu  oraz zw iązana z tym  akceptacja społecznie obowiązujących 
norm , cnót i przyzw oitości. To w łaśnie owe cnoty określały pew ien 
sposób „prow adzenia życia”, którego kryzys doprow adził do tego, iż 
N iem cy w spółcześnie u legają  p rocesow i „sam olikw idacji”5. Duch 
cnót obywatelskich ustąpił „duchowi 68”, który -  jak  stw ierdza Gerd 
K oenen -  stał się częścią „duchowego mainstreamu” w spółczesnych 
Niem iec (2007: 470). Ale czym właściwie jest owy „duch 68”?

Najkrócej „ducha 68” m ożna scharakteryzow ać jako m echaniczne 
odw rócenie do góry nogam i tradycyjnej h ierarchii w artości. Owe od
w rócenie N oelle-Neumann (1978: 11-13) udokum entow ała na podsta
wie badań  przeprow adzonych w  latach 1967-1972. Oto kilka przykła
dów: z przekonaniem , że dzieci pow inny w  dom u uczyć się „grzecz
ności i dobrego zachow ania” zgadzało się w  roku 1967 82% respon
dentów 6 -  w  roku 1972 już tylko 65%. Z przekonaniem , że dzieci p o 

5 Słabością koncepcji Noelle-Neumann jest to, iż nie odnosi się ona ani jednym słowem do 
kwestii związku między pruskimi cnotami obywatelskimi a totalitaryzmem nazistowskim. Czy 
dyktatura Hitlera opierała się na wyparciu czy raczej na potwierdzeniu pruskich cnót obywatel
skich? Należy pamiętać, że z punktu widzenia rewoltującej młodzieży z lat sześćdziesiątych, to 
właśnie „obywatel” (Bürger -  nie ńtoyen \) stanowił model konformisty -  istotę, która jakby na wła
sne życzenie poddana jest władzy totalitarnej lub autorytarnej. Kwestii owej ze względu na ogra
niczoność miejsca nie mogę jednak tutaj rozwinąć.

6 Respondentami byli „mężczyźni pracujący” .
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w inno się wychowywać do tego, aby swoją p racę  wykonywały w  spo
sób „porządny i sum ienny” w  roku 1967 zgadzało się aż 76% py ta
nych, w  roku 1972 już jedynie 61%. W śród młodej generacji (16-29 
lat) spadek ten  wynosił naw et n iecałe 20% -  z 71% w  roku 1967 do 
52% w 1972. Z kolei w  roku 1967 „oszczędność” za w ażny cel w ycho
w awczy uw ażało 74% respondentów , w  roku 1972 już tylko 55%. W 
młodej generacji owo przekonanie spadło naw et o ponad  30%: z 70% 
w  roku 1967 do 37% w roku 1972. Umiejętność dopasow ania się do 
jakiegoś „porządku” (społecznego, instytucjonalnego) za „ważny cel 
w ychow aw czy” uznaw ało w  roku 1967 59% respondentów , w  roku 
1972 już tylko 43%. Wśród młodych robotników  spadek ten  był jesz
cze wyraźniejszy: z 55% w  roku 1967 do 28% w roku 1972. Podczas 
gdy w  roku 1968 aż 50% m łodych pracow ników  m ęskich spoglądało 
na swoje życie jako „zadanie”, tak  w  roku 1975 ten  odsetek radykal
nie skurczył się do 25% (N oelle-Neum ann 1978: 51). Tendencja owa 
potw ierdza się rów nież przy uw zględnieniu tych w artości, k tóre w 
okresie 1967-1972 zyskały na znaczeniu. Z tw ierdzeniem , że „najważ
niejszą rzeczą w  życiu jest, aby się n im  cieszyć” zgadzało się w  roku 
1968 40% młodych robotników męskich (16-29 lat), a w  roku 1975 już 
65% (Noelle-Neum ann 1978: 51).

Jak to możliwe, że w  ciągu zaledw ie pięciu lat społeczeństwo na
staw ione na w ydajność i odpowiedzialność przeistoczyć się mogło w 
społeczeństwo zabawy o auto destrukcyjnych tendencjach do samoli- 
kwidacji?

Zwykle pojm uje się skutki „rewolucji kulturow ej” poprzez pryzm at 
jej w łasnych postulatów  „wyzwolenia”, „dem okratyzacji”, „em ancypa
cji” itd. Jednak „głębszy” sens owej rew olucji bynajm niej nie w iązał 
się z ideologicznymi im plikacjam i postulowanego „freudom arksizm u” 
Szkoły F rankfurck ie j7. „Rewolucja ku ltu ro w a” bow iem  w m iejsce 
daw nych w artości, form  i zasad uspołeczniania nie ustaliła żadnych 
„nowych” kryteriów  „prow adzenia życia”. Cała filozoficzna otoczka 
owego ruchu społecznego stanow iła jedynie przykrywkę i legitymiza
cję dla autodestrukcyjnych tendencji społeczeństwa niemieckiego. Za
trzym ując się na fazie destrukcji, rewolucja kulturow a nie przeszła ni
gdy do fazy konstrukcji kultury. Teoria krytyczna aktywnie zwalczała 
wszelkie podstaw y tw orzenia ponowoczesnego uniw ersum  symbolicz

7 Jak stwierdza Koenen, neo- lub freudomarksizm stanowił dla generacji powojennej (szczegól
nie w Niemczech) jedyną opcję filozoficzno-polityczną dla ponownego „odnalezienia siebie”. Była 
to opcja, która z jednej strony jasno oddzielała ich od rodziców-sprawców, ale również tłumaczy
ła albo wręcz usprawiedliwiała wydarzenia drugiej wojny światowej za pomocą kategorii ponadin- 
dywidualnych. Ostatecznie wszystkiemu winne były urynkowione stosunki społeczne, alienacja, 
patriarchalne stosunki rodzinne, autorytaryzm wychowawczy -  kapitalizm.
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nego -  jakiś nowych form  legitymizacji życia społecznego oraz zasad 
uspołeczniania8. Z „ducha 68” być może zatem  nie mogło wyniknąć 
w iele więcej jak  tylko „społeczeństwo zabaw y” oraz „społeczeństwo 
pornografii”, albowiem to właśnie ów ruch i jego intelektualne zaplecze 
nadało  resentymentowi sk ierow anem u przeciw  kulturze m iano bycia 
„wyzwoleniem”.

W celu pełniejszego rozum ienia owego „wyzwolenia” się od kultury 
będę m usiał wgłębić się w  samo pojęcie „resentym entu” oraz w  sam ą 
istotę kryzysu nowoczesnej kultury.

Resentyment w teorii: „Bunt życia” przeciw kulturze

Max Scheler -  opierając się przede wszystkim na zarazem  genial
nej, jak  i „absurdalnej” Genealogii moralności Fryderyka Nietzschego9 -  
charakteryzuje „resentym ent” jako „duchowe sam ozatrucie o w  pełni 
określonych przyczynach i sku tkach” (2008: 14). Przyczyną owego 
trw ałego nastaw ienia psychicznego jest system atyczna represja „roz- 
ładow ań pew nych poruszeń um ysłu i faktów, które sam e w  sobie są 
norm alne i należą do podstaw ow ych dla ludzkiej n a tu ry ”. Skutkami 
zaś owego „duchow ego sam o za tru c ia” są  w edług Schelera  trw ałe  
„złudzenia aksjologiczne” i „odpow iadające im  sądy o w artościach” 
(2008: 14). Spróbuję ow ą charakterystykę nieco uściślić i skonkrety
zować.

Najkrócej m ożna pow iedzieć, że resentym ent w ynika z poczucia 
„niemocy” danej jednostki w  kwestii bezpośredniego zadośćuczynie
nia doznanej krzywdy. Resentym ent pojaw ia się tam , gdzie „żądza ze
m sty” zranionego podm iotu nie zostaje zaspokojona. Owo sam ozatru
cie wynika zatem  z silnego napięcia „między odruchem  zemsty, n iena
wiścią, zazdrością i ich oddziaływ aniem  z jednej strony a niem ocą z 
drugiej” (Scheler 2008: 50). Zraniona jednostka nie znajduje dla sie
bie żadnych szans, aby sw oją nieszczęsną pozycję zw iązaną z przy
gnębiającym poczuciem  „niższej w artości” zmienić (Scheler 2008: 33). 
G w ałtow ność powyżej w ym ienionych negatyw nych afektów  (żądza 
zemsty, zazdrość itd.) idzie w  p arze  z głębokim  poczuciem  „braku

8 Ów brak dopiero dekadę później usiłowali zapełnić myśliciele francuscy jak Michel Fo- 
ucault, którzy szukali nowych wzorców „prowadzenia życia” w starożytnej Grecji. Tego rodzaju 
poszukiwania natomiast wymagały pewnego apriorycznego zwrotu w ramach dyskursu kulturo- 
wo-politycznego od postehrześcijańskiego dyskursu Karola Marksa do antychrześcijańskiego dys
kursu Fryderyka Nietzschego.

9 „Absurdalna” bynajmniej nie ze względu na samą konstrukcję myślową, tylko ze względu 
na ramy historyczne (Por. Joas 1997: 37-57).

K U L T U R A



SPOŁECZEŃSTWO RESENTYMENTU: WSPÓŁCZESNY PROCES DEZINTEGRACJI.

mocy do przeobrażenia ich w  czyn”, do robienia „dobrej miny do złej 
gry” (Scheler 2008: 19). To przykre napięcie między brakiem  społecz
nego uznania z jednej strony a poczuciem  niemocy z drugiej znajduje 
w edług Schelera swoje rozładow anie w  sw oistym  „aksjologicznym  
złudzeniu” (2008: 33)10. Specyficznym zaś typem  owego „aksjologicz
nego złudzenia” jest „pozbawiona pozytywnych celów krytyka wszyst
kiego” (Scheler 2008: 23).

P ierw szoplanow ym  celem  takowej krytyki jednak  bynajm niej nie 
jest w ytw orzenie w łasnych, lepszych w artości czy też usunięcie zła. 
„Cel usunięcia zła” stanow i jedynie „pretekst do tego, by się w  ogóle 
wypowiedzieć” (Scheler 2008: 24). Zraniona jednostka, której wydaje 
się, że „praktyczna zm iana sytuacji” jest niemożliwa, odnajduje przy
jem ność w  „czystej negacji”, w  „czystym po tęp ian iu” symbolicznego 
w yrazu oraz aksjologicznej podstaw y i legitymizacji znienaw idzone
go przez siebie porządku społecznego. Zaczyna ona negować fakt, ja 
koby panu jące  w artości nap raw dę były wartościowe, p ragn ie  obalić 
sam e „kryteria słuszności”, obalić sam ą sym boliczną legitym izację 
znienaw idzonego porządku  społecznego. W arto zaznaczyć, że taka 
jednostka, będąca w  „radykalnej opozycji”, nie dochodzi do swoich 
przekonań poprzez obcowanie z realnym  światem  i samymi rzeczami. 
Kształtuje ona swoją w łasną opinię wyłącznie podczas i poprzez kry
tykę opinii innych osób. Zatem, jak  stw ierdza dalej Scheler, owo rady
kalne odrzucenie społecznie obowiązującej h ierarchii w artości idzie 
w  parze z pew ną „postawą rom antyczną” -  jednostka „zatruta” resen- 
tym entem  niem al w  sposób bezkrytyczny jest w  stanie afiraiow ać ja 
kiś mniej lub bardziej odległy, m ityczny lub w ręcz fantastyczny „ob
szar historycznej przeszłości (H ellada, średniow iecze itd .)” (Scheler 
2008: 49).

Z punktu  w idzenia jednostki przepełnionej resentym entem  to, co 
obowiązujące nie dlatego jest złe, bo napraw dę jest złe, tylko dlatego, 
że je s t obow iązujące. R esentym ent, to  krytyczny ru ch  przeciw ko 
wszystkiemu, co w  społeczeństw ie w  sposób bezkrytyczny uznaw ane 
bywa za „norm alne”. To bow iem , co w  społeczeństw ie uchodzi za 
„norm alne” określają w łaśnie norm y wynikające z pewnej h ierarchii 
w artości. Najkrócej zatem  rzecz ujm ując: resentym ent to ruch  p rze
ciw kulturze.

10 Jak wiadomo, Fryderyk Nietzsche dopatrywał się owego aksjologicznego złudzenia w ca
łej moralności wyrosłej na bazie judaizmu. Warto zaznaczyć, że choć Scheler na podstawie anali
zy chrześcijańskiego pojęcia „miłosierdzia” jednoznacznie odrzuca tezę, jakoby moralizm jude- 
ochrześcijański wynikał jedynie ze „słabości” i „żądzy zemsty”, tak jednocześnie wskazuje on na 
merytoryczną siłę samej konstrukcji myślowej Nietzschego, o ile się ową konstrukcję przykłado
wo odniesie do nowoczesnej ideologii socjalizmu.
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W tym  m iejscu analiza owego „psychicznego dynam itu”, jakim  jest 
resentym ent, zbiega się z dziew iętnastow iecznym  kryzysem kultury  
jako takim . Jak bow iem  stw ierdza Georg Sim m el, isto tną specyfiką 
epoki nowoczesnej XIX w ieku je st w łaśnie to, że „na w szystkich ob
szarach  życie bun tu je  się przeciw ko ujm ow aniu  go w  jakiekolw iek 
trw ałe  form y”(2007: 55). „Zycie” zaczyna odczuw ać w szelką form ę 
jako taką, czyli wszelki porządek kulturowy, „jako coś m u narzucone
go” (Simm el 2007: 55). O „kulturze” zaś możemy mówić w edług Sim- 
m la dopiero, „gdy tw órczy duch życia” wydaje „pewne twory, w  k tó
rych znajduje swój wyraz, form y swojego urzeczyw istnienia” (2007: 
53). Do owych „tw orów ” należą „społeczne ustro je”, „dzieła sztuki”, 
„religie”, „osiągnięcia naukow e” itd. K ultura w ięc cechuje się wzglę
dem  „życia” (czyli w zględem  natury) „odrętw iałą obcością”, czyli s ta 
łością, stabilnością -  słowem: „porządkiem ”. „Konflikt” nowoczesnej 
kultury polega na tym, że w  XIX wieku poszczególne tw ory (najpierw  
religia -  słynna „śmierć B oga”) sukcesywnie trac ą  sw oją legitym iza
cję, aby nadaw ać życiu zbiorow em u obow iązkow y porządek aksjo- 
normatywny. „Samo życie”, z całym swoim  „naporem  i w olą prześci
gania, jego p rzem ianą i różnicow aniem ”, usiłuje „wessać” wszelkie 
form y w  sw oją „bezpośredniość”, w  sw oją am orficzność (Sim m el 
2007: 55).

Co jest istotne: w  sam ośw iadom ości now oczesności XIX w ieku to 
nie jakieś konkretne norm y w  ram ach  kultury represjonują jakąś kon
kretną form ę życia -  to kultura jako taka represjonuje życie jako takie.

Spróbujm y w  tym  miejscu połączyć stanow iska Schelera i Simm- 
la. Resentym ent skutkuje postaw ą „krytyczną” w obec społecznie obo
wiązującej h ierarch ii w artości. W imię wyzwolenia „życia” odrzuco
ny zostaje cały zachodni porządek kulturowy i jego aksjologia11. O sta
teczn ą  konsekw encją odejścia od chrześcijaństw a jako m oralnego 
źródła porządku społecznego pow inna bow iem  być pełna afirm acja ży
cia w  postaci pełnego w yzwolenia naturalnych  popędów. Tym sam ym  
resentym ent w  dobie nowoczesności okazuje się być ruchem  antykul- 
turowym . Aby jednak ów resentym ent przeciw  kulturze mógł znaczą
co w płynąć na ogólnospołeczną dynam ikę i porządek instytucjonalny 
brakow ało  m u aż do drugiej połow y XX w ieku dw óch rzeczy: po

11 Twierdzę tym samym, że Nietzsche -  pierwszy badacz resentymentu w dobie nowoczesno
ści -  sam przepełniony był resentymentem przeciw kulturze europejskiej wyrosłej na bazie jude- 
ochrześcijańskiej hierarchii wartości. Twierdzę ponadto, że dzisiejsze próby negacji chrześcijań
skich podstaw kultury Zachodu również są przejawem tego właśnie resentymentu. Zauważmy bo
wiem, że już markiz de Sade ponad pół wieku przez Nietzschem i Maxem Stirnerem w swoich pi
smach przepełnionych mizantropią i pogardą dla wszelkiego rodzaju moralności i obyczajowości 
potępiał nowoczesną cywilizację właśnie za utrzymanie pewnego standardu moralnego.

K U L T U R A



SPOŁECZEŃSTWO RESENTYMENTU: WSPÓŁCZESNY PROCES DEZINTEGRACJI.

pierwsze, teoretycznej systematyzacji, po drugie -  ruchu  społecznego, 
za którego pośrednictw em  w spom niany „dynam it psychiczny” p rze
kształciłby się w  „dynamit społeczny” na skalę masową.

Pierw sze zadanie w ypełnili aż nazbyt krytyczni s tra tedzy  Szkoły 
Frankfurckiej, którzy utożsam ili „krytykę” z „negacją” (Tibi 2002: 43). 
Drugie zaś wypełnili aż nazbyt bezkrytyczni uczniowie owych strategów  
i zarazem  główni aktorzy „rewolucji kulturow ej”.

Resentymentwakcji: „Wielka Odmowa” kulturze

Teoria krytyczna w  swoim  w łasnym  sam orozum ieniu bazow ała na 
potężnej rekonstrukcji m arksistow skiej teo rii społecznej oraz freu 
dowskiej psychoanalizy (From m  2000). Szczególnie w  pism ach w cze
snego M arksa odnajdyw ano insp irację p łynącą z judeochrześcijań- 
skich korzeni szukania „praw dy” -  praw dy rów noznacznej z prawdzi
wą „w olnością” (From m  1969)12. Aby jednak  m óc przebić się przez 
ow ą pow ierzchow ną i zw odzącą pseudo m esjańską konstrukcję teore
tyczną, będę na podstaw ie kluczowych konstatacji psychosocjologii 
H erberta  M arcusego próbow ał przedrzeć się do bardziej autentycz
nych źródeł „teorii krytycznej”, a m ianow icie do jej resentym entu  
przeciw  kulturze zachodniej13.

G łów ną m yślą M arcusego wydaje się być to, że pom im o postępu 
technicznego, cywilizacja zachodnia nie staje się bardziej wolnościo
wym  kręgiem  kulturow ym  (1991: 312). N a odw rót, w raz z rosnącą 
produktyw nością „represje” względem  jednostki zam iast m aleć p a ra 
doksalnie rosną. Do tego dochodzi „wzrastająca irracjonalność cało
ści; m arnotraw stw o i ograniczanie produktyw ności; po trzeba ag re
sywnej ekspansji; sta ła  groźba wojny; w zm agająca się eksploatacja; 
dehum anizacja” (M arcuse 1991: 308). Owej faktycznej kondycji spo
łecznej M arcuse usiłuje przeciw stawić wizję „cywilizacji nierepresyw-

12 Należy w tym miejscu koniecznie zaznaczyć, że teoria krytyczna w sposób przychylny in
terpretowała niektóre aspekty emancypacyjnego potencjału filozoficzno-religijnego przekazu 
chrześcijaństwa, adaptując tym samym jego mesjański potencjał. Z tym również łączy się bardzo 
istotne przywiązanie do emfatycznego pojęcia „prawdy”, które dopiero w późnych pismach The
odora Adorno -  przede wszystkim w jego Negatywnej Dialektyce -  zaczyna wygasać i powoli prze
chylać się na stronę ponowoczesnego sceptycyzmu. Twierdzę zatem, że za wzniosłymi i utopijny
mi ideami w istocie kryła się motywacja, aby libertynizm młodej generacji zniósł ostatnie resztki 
chrześcijańskiej moralności w  ramach nowoczesnego procesu uspołeczniania.

13 Ową decyzję, aby się względnie ograniczyć do kluczowych tez Herberta Marcusego moty
wuję tym, że (po pierwsze) miały one historycznie szczególny wpływ na samoświadomość ruchu 
społecznego ‘68 w Niemczech, oraz tym, że (po drugie) brakuje nam tutaj niestety miejsca, aby 
się detalicznie zająć poglądami innych wpływowych przedstawicieli słynnej Szkoły Frankfurckiej.
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n e j”, gdzie „wraz z rosnącym  technologicznym  p anow an iem  nad  
p rzy rodą” nie w zrastałoby „panow anie człowieka nad  człowiekiem ” 
(1991: 309).

W brew freudowskiej psychoanalizie M arcuse stw ierdza, że nie ist
nieje żadna konieczna korelacja m iędzy „cywilizacją” a „represją”. 
Przyznaje, że w  celu sam ego wyłonienia się cywilizacji ludzkiej n ie
zbędne było jakieś m inim um  represji w zględem  naturalnej popędli- 
w ości ludzkiej, albowiem  w  początkow ym  okresie cywilizacji chodzi
ło przede wszystkim o przetrw anie. W początkowej fazie represje wy
nikały z przyczyn „filogenetyczno-biologicznych” -  z konieczności 
„walki o byt” (Ananke). Jednak sam  „postęp cywilizacji”, w edług Mar- 
cusego, „zachwiał podstaw am i Ananke”, które dotychczas uzasadniały 
„represyw ną zasadę rzeczywistości” (1998: 155). To z kolei, co kiedyś 
było konieczne, w  ram ach  dojrzałej cywilizacji, czyli w spółcześnie, 
okazuje się być nie tylko zbędne, ale w ręcz niegodne istoty ludzkiej. 
W dobie nowoczesności człowiek stał się na tyle dojrzały, aby daw ną 
korelację między „cywilizacją” a „represją” odw rócić do góry nogam i 
-  odw rócić na rzecz korelacji m iędzy „cywilizacją” a „wyzwoleniem 
popędów ” (M arcuse 1998: 159).

Człowiek nowoczesny, w edług M arcusego, nie m usi już rezygno
w ać ze swoich naturalnych potrzeb, aby rów nocześnie być istotą kul
tu row ą i kulturalną. Represje „społeczne” w  dobie nowoczesności są 
jego zdaniem  „represjam i nadwyżkow ym i”, tzn. niekoniecznym i, al
bow iem  nie w ynikają one z konieczności „przeżycia”, tylko z woli do
m inacji i panow ania człowieka nad  człowiekiem (1998: 140). Tym sa
mym „cywilizowana m oralność” pow inna zostać „obalona przez stw o
rzenie harm onii między popędow ą w olnością a porządkiem ” (M arcu
se 1998: 199). W tym  celu M arcuse naw ołuje do „dezintegracji insty
tucji” oraz do „Wielkiej Odmowy” wszystkiemu, co ham uje „swobod
ną sam orealizację” jednostki (1998: 203, 228, 236). Takie w artości jak 
„czystość m oralna, regularność, czystość cielesna i reprodukcja (...) 
nie należą z natury do żadnej dojrzałej cywilizacji” (Marcuse 1998: 205). 
Z atem  i d roga do „nierepresyw nej cyw ilizacji” p row adzi poprzez 
przekształcenie „historycznego człowieka zwierzęcego” w  „świadomy, 
rozum ny podm iot, który opanow ał i przystosow ał św iat obiektywny 
jako arenę swojej realizacji” (M arcuse 1998: 155). Na odwrót: wszelkie 
w artości m oralne niewspierające indyw idualnej sam orealizacji tra c ą  
tym  sam ym  swoją legitymizację.

N ajpotężniejszą przeszkodę w  drodze do takiej sam orealizacji -  do 
praw dziw ego „wyzwolenia” -  stanow i według M arcusego tzw. „repre- 
sywna to lerancja” (1968). Jednostka żyjąca w  społeczeństwie przem y
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słowym toleruje „panujące praktyki polityczne, usposobienia oraz opi
nie”, które ograniczają jej możliwości do sam orealizacji oraz u tw ier
dzają ją  w  „fałszywej św iadom ości”. To w łaśnie ow ą „represyw ną to 
lerancję” należałoby w edług M arcusego przezwyciężyć za pośrednic
tw em  prawdziwej „tolerancji”. N ietrudno zgadnąć, że taka prawdziwa 
to lerancja  paradoksaln ie będzie m usiała być nietolerancyjna w obec 
wszystkiego, co dotychczas było tolerow ane. Jednak w iększość oby
w ateli nie jest gotowa na to, aby przekląć całą rzeczywistość społecz
ną, jak  czyni to M arcuse. „Jednow ym iarowem u człowiekowi”, nasta
w ionem u na konsum pcję, zbyt wygodnie się żyje w  „społeczeństw ie 
jednow ym iarow ym ”, k tóre dostarcza m u „taniej rozryw ki”. Krótko 
mówiąc, rewolucji brakuje podm iotu rewolucyjnego. „Społeczeństwo 
będzie racjonalne i wolne w  tym  stopniu, w  jakim  będzie organizow a
ne, podtrzym yw ane i odtw arzane przez zasadniczo nowy Podmiot hi
storyczny”, wolny „od wszelkiej propagandy, indoktrynacji i m anipu
lacji” (M arcuse 1991: 308). Owym „Podmiotem” nie m ogą już oczywi
ście być ani „klasa robo tn icza”, ani sam  „lud”, albow iem  zostali oni 
z in tegrow ani w  „społeczeństw o jednow ym iarow e”, nastaw ione na 
w ydajność sw oich członków. „Jednakże -  jak  stw ierdza M arcuse -  
pod konserw atyw ną podstaw ą ludow ą znajduje się substrat odm ień
ców i outsiderów ”, prow adzących swój żywot „na zew nątrz dem okra
tycznego procesu”; to „ich opozycja uderza w  system z zew nątrz i d la
tego nie zostaje przez ten system wykrzywiona” (1991: 313). „Odmień
cy” i „outsiderzy” są  pod tym  względem  czyści, tzn. n iezatruci złą kul
tu rą  społeczeństw a przem ysłowo-konsumpcyjnego. W tym  sensie naj
lepiej nadają  się jako instrum ent „czystej negacji”.

M arcuse oczywiście nie znajduje postulow anej przez siebie „Wiel
kiej Odmowy”, „wolności” i „sam orealizacji” w  realnym  świecie ludzi 
(gdzie przecież panuje „represywny rozum ”). Ważny nośnik „negacji” 
stanow i „fantazja”, która według niego „jest poznaw cza w  takim  stop
niu, w  jak im  zachowuje p raw dę Wielkiej Odmowy” (1998: 164). Dla
tego ucieka się on w  swojej argum entacji do przedchrześcijańskiej m i
tologii: w  postaciach Orfeusza i N arcyza znajduje pełne „wyzwolenie 
przyjem ności, pow strzym anie czasu, w chłonięcie śmierci, cisza, sen, 
noc, raj -  zasad nirwany, n ie jako  śmierć, lecz jako życie” (1998: 168). 
Dwoma biegunam i myśli M arcusego są  zatem fantastyczna cywilizacja 
n ierepresyw na z jednej strony  i mityczny św iat z drugiej. Cała myśl 
M arcusego bazuje w ięc na negacji rzeczywistości. To jednak  m u nie 
przeszkadza, albow iem  „rozsądne je st to, co podtrzym uje porządek 
zaspokojenia” oraz to, co uw alnia człowieka od poczucia „winy i s tra 
chu”: w łaśnie „w im ieniu zasady przyjem ności”, w  imię praw dziw ego
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„wyzwolenia”, wszelkie objawy „obowiązującej zasady rzeczyw isto
ści” m uszą zostać poddane krytyce (1998: 225, 157, 139)14.

Reasum ując, możemy na podstaw ie powyższych wywodów z całą 
p ew n o śc ią  pow iedzieć, że psychosocjo log ia  M arcusego spe łn ia  
wszystkie za Schelerem  w ym ienione kryteria resentym entu. Aby się 
zem ścić na cywilizacji, k tóra zdolna była wysłać ludzi ze względu na 
przynależność etn iczną do kom ór gazowych, M arcuse nam aw ia do 
negacji i po tęp ian ia  wszystkich obow iązujących zasad uspołecznia
nia; do aktywnego buntu  przeciwko tymczasowo obowiązującym w ar
tościom  i norm om  społecznym ; do apriorycznego przyznan ia racji 
outsiderom  oraz do b ran ia  przykładu z mitycznych herosów  i k iero 
w aniem  się „fantazją”. Widzimy zatem, że gloryfikacja w olności m ia
ła tutaj tylko jeden cel: chodziło o destrukcję kultury zachodniej, a w 
szczególności o dezintegrację społeczeństw a niemieckiego. O ile bo 
w iem  społeczeństw o rządzone będzie w  równej m ierze przez wszyst
kich w  rów nym  stopniu, o tyle nie będzie rządzone przez nikogo.

I o to w łaśnie chodziło.

Wnioski: Efekty resentymentu -  kultura bez kultury

Scheler w ykazał, że zarzu ty  N ietzschego w zględem  juda izm u  i 
chrześcijaństw a zyskują na m erytorycznej sile, kiedy się je  skieruje 
w obec nowoczesnych ideologii, przede wszystkim ideologii wyrosłych 
na podstaw ie myśli socjalistycznej. Simmel z kolei zauważa, że w  erze 
późnonowoczesnej „samo życie” zaczyna się buntow ać przeciw  kultu
rze jako takiej, czyli wszelkim  form om  porządkow ania.

I faktycznie: za M arcusem  „pokolenie 68” wyobrażało sobie szczę
ście ludzkie w  swojej „konkretności i skończoności” jako pełną  afir- 
m ację „popędów życia”, odrzucającą „wszelki unik i negację” (1998: 
130). Sam  „poziom życia” z kolei pow inien być raczej m ierzony „cza
sem  w olnym ” i „sferą zabaw y” aniżeli „czasem pracy”. Konsekwencją 
realizacji owych fantastycznych wizji szczęścia ludzkiego byłoby to, iż 
całe życie ludzkie stanow iłoby odbicie „wolnej gry ludzkich zdolno
ści” (M arcuse 1998: 157, 224).

14 Marcuse zdawał sobie oczywiście sprawę z tego, że w kategoriach dotychczasowego poj
mowania procesu cywilizacji „wyzwolenie popędów oznacza nawrót do barbarzyństwa”. Przeko
nuje on jednak, że owo „odwrócenie procesu cywilizacji”, owo „obalenie kultury” nastąpi dopie
ro ,j>o tym , jak kultura wykona już swoją pracę”. Będzie to co prawda „regresja” -  ale „w warun
kach dojrzałej świadomości” (1998: 200).
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N egacja wszelkich społecznych represji oraz to lerancja wszystkie
go, co dotychczas owej represji podlegało, stanow iły ze strony bun tu 
jącego się „pokolenia 68” jedynie pretekst, aby się w  sposób irrac jo 
nalny „wreszcie” móc pozbyć w szelkich norm  i w artości w ym agają
cych od jednostki wyrzeczenia oraz dyscypliny. Wolność to prosty brak 
-  b rak  jakichkolw iek represji. Owa „obsesja” wolności, czyli obsesja 
b raku  jakichkolw iek norm , w yrażała się koniec końcem  w realnym  
życiu społecznym  tym, że „można produkow ać literaturę, nie um iejąc 
jednocześnie pisać, kochać, nie będąc w  stanie kochać, być z siebie 
dumnym, nie osiągając niczego” (Röhl za M üller 2000: 95). Z ow ą ob
sesją w iązał się rów nież p o stu la t M arcusego, że wszyscy pow inni 
mieć praw o „ustalić i zweryfikować różnicę między w iedza racjonal
ną  i n ieracjonalną, między rep resją  a rep resją  nadw yżkow ą” (1998: 
226). Wszyscy -  oprócz tych, którzy myślą inaczej niż M arcuse (i jego 
studenci). W arto w  tym  m iejscu przypom nieć, że postulow ana tole
rancja zarezerw ow ana była jedynie dla myślących inaczej niż establi
shment, którego w  im ieniu „prawdziwej to lerancji” nie tylko nie wolno 
tolerować, ale należy aktywnie zwalczać -  naw et przy użyciu przem o
cy. To przem oc, jak  stw ierdza Wolfgang K raushaar, stanow iła dla re 
w olucji kulturow ej „tajem ne pole m agnetyczne” (2008: 82). To, co 
miało swój koniec w  atakach terrorystycznych RAF-u, w  latach sześć
dziesiątych przygotow ane zostało przez niegroźne i rzekom o pokojo
we nieposłuszeństwo obywatelskie.

Tolerancja „pokolenia 68” od początku zaw ierała w  sobie olbrzymi 
potencjał skrajnej nietolerancji. Jak stw ierdza Thom as Hecken: osta
teczn ie  chodziło  o całkow itą  „negację n o rm aln o śc i” (2008: 113). 
W spółcześnie tolerujemy fakt, że większość młodych ludzi doświadcza 
pornografii po raz pierw szy w  w ieku m iedzy 12 a 14 rokiem  życia, 
czyli nim  z reguły mieli okazję sam i doświadczyć swojej własnej i cu
dzej seksualności w  życiu rzeczywistym . Tolerujemy rów nież szejka 
M oham m eda Al-Fazazi II, który pouczał w iernych w  H am burgu, że 
„dżihad jest tw ardy dla wszystkich niewiernych, bo nasza religia nam  
nakazuje, aby przeciąć im  gard ła”. Do słuchaczy owego „kazania” n a
leżeli zamachowcy, którzy 11 w rześnia 2001 dokonali ataku na World 
Trade Center, M oham m ed Atta oraz M arw an A l-Shehhi (Lachm ann 
2005: 96). Rację m iał Leszek Kołakowski tw ierdząc, iż w iara w  to, że 
je st się „praw odaw cą wszelkiego możliwego sensu”, paradoksaln ie  
pociąga za sobą w iarę w  to, „że nie m a żadnych racji, by tworzyć lub 
w ydaw ać jakiekolwiek w  ogóle p raw a” (Kołakowski 2006: 243).

Czy zatem  wszystkie teraźniejsze problem y kultury zachodniej m ają 
swoje źródło w  „rewolucji kulturow ej” z lat sześćdziesiątych i siedem 
dziesiątych? Zdecydowanie nie. Zycie społeczne zawsze stanow i w ie
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low ym iarow ą i w ieloaspektow a sferę działań  społecznych -  dyna
m iczny byt, oparty na w zajem nym  oddziaływ aniu w ielu czynników. 
Nie w arto  zatem  popadać ani w  radykalizm  w  w ym iarze ideologicz
nym, ani tym  bardziej w  m onokauzalizm  w  w ym iarze analitycznym. 
W ystarczy podkreślić, że „duch 68” m iał ogrom ny wpływ na ukonsty
tuow anie się cywilizacji bezdomnej -  cywilizacji pozbawionej jakiegoś 
symbolicznego centrum , w  którym  rzeczywistość społeczna znalazła
by swoje upraw om ocnienie i dzięki którem u dialog międzycywiliza- 
cyjny byłby w  ogóle możliwy. Czy jednak sam a obecność cnót obywa
telskich  lub w artości religijnych uczyniłaby ten  dialog skutecznym  
-  o już inna kwestia. H istoria Europy raczej uczy czegoś innego.

N iew ątpliw ie liczba 68 symbolizuje ideał niczym  nieskrępow anej 
wolności. Współcześnie jesteśm y jednak świadkam i tego, że „ostatnim  
słowem ideału wyzwolenia totalnego” jest „sankcja dla gołej przem ocy 
i ostatecznie jest on zgodą na despotyzm  i zniszczenie kultury” (Koła
kowski 2006: 243, 244).
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Markus Lipowicz, a sociologist, w as bo rn  1982 and  raised  in  Germany. He 
graduated  from  secondary school in 2001 at Hoffmann-von-Fallersleben Gym na
sium  in B raunschw eig and from  university in 2007 at Jagiellonian University in 
Krakow. He is curren tly  p reparing  a doctoral dissertation  on postm odernity  and 
the problem  related  to  the cu ltural revolution of the sixties and  seventies in G er
many. His scientific objects of in terest are: issues of social theory, cu ltural p lu ra 
lism , the  ro le of relig ion in  con tem porary  civil socie ty  political and  cu ltu ra l 
events linked to the  e ra  of (post)modernity, and  deconstruction.

Abstract

A  society of resentment: The contemporaiy disintegration process of Germany as a re
sult of the “cultural revolution” of the Sixties and Seventies

The p ap e r describes the  G erm an society as a “society of re se n tm e n t”. The 
te rm  expresses th a t the norm ative o rder of the G erm an Republic is no t in the  le
ast based  on an collectively accepted idea of the  “com m on good”, bu t is alm ost 
entirely  d ictated by those parts of society w hich claim  to be excluded o r discri
m inated  against. The social consensus is predom inantly  based  on the  constan t 
w idening of social sensibility and social recognition of every form  of individual 
o r cu ltu ral “difference” and also is characterized  by an  unw illingness to  accept 
universal m oral values. According to the results of scientific research  the article 
presents the  thesis th a t it w as the “cu ltu ral revolution” of the sixties and  seven
ties w hich externalized all form er “civic virtues

The starting  point of the  analysis is Thilo S arraz in ’s book Germany Does Away 
W ith Itself, w hich addresses the  issue of the  deform ation of general principles of 
socialization and  has recently  received m ajor support fo rm  the  G erm an public 
opinion. The m ethodological directive will be the re in terp re ta tion  of N ietzsche’s 
concept of resentment accom plished by Max S cheler and  th e  lec tu re  by Georg 
Sim m el entitled The Conflict O f Modem Culture. The deform ation of social life in 
G erm any will be described as an  effect of a revolt tu rn ed  against cu ltu re  itself,
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conducted in the  nam e of the liberation  of “life” from  all kinds of institu tionali
zed order. By connecting both  concept of S cheler and  Sim m el, the  artic le  will 
prove, th a t in the  past forty years the  New Left in G erm any -  focused on the  Cri
tica l theory  of the  F rankfurt School -  constitu ted  a republic, in  w hich any a t
tem pt of creating  generally applicable norm s and values for society in general 
passes for being an  illegitim ate repression of “life” -  for being intolerant.

Keywords

R esentm ent, cu ltu ral revolution, civic virtues, critique, liberation  of life, to le
rance.

Markus Lipowicz, Soziologe, geboren 1982 und aufgew achsen in D eutsch
land. M ein A bitur habe ich im  Ja h r  2001 an  dem  H offm ann-von-Fallersleben 
Gym nasium  gem acht, den M agistertitel der Soziologie an  der Jagiellonenuniver- 
sität im  Jah r 2007 in K rakau erreicht. Gegenw ärtig bereite  ich eine D oktorarbe
it über das Them a der Postm oderne und der Problem e der K ulturrevolution der 
sechziger und  siebziger Jahre  in D eutschland vor. M eine akadem ischen In teres
sen  sind: die Problem e der Sozialtheorie, der kulturelle  Pluralism us, die Rolle 
der Religion in d er gegenw ärtigen  Zivilgesellschaft, politische und  kulturelle  
Ereignisse in der (post)m odernen Ara und  die Problem atik der D ekonstruktion.

Abstrakt

Eine Gesellschaft des Ressentiments: Der gegenwärtige Prozess der Desintegration 
Deutschlands als Effekt der „Kulturrevolution“ aus den Sechzigern und Siebzigern

D er Artikel stellt die gegenw ärtige deutsche Gesellschaft als „Gesellschaft des 
R essentim ents“ dar. D ieser Terminus soll d arau fh inw eisen , dass die norm ative 
O rdnung d er deu tschen  R epublik  sich  keinesw egs an  der Idee des „G em ein
w ohls“ orientiert, sondern  fast ausschließlich durch diejenigen G esellschaftsm it
glieder aufgezw ungen w ird, die angeben diskrim iniert oder ausgegrenzt zu sein. 
D er soziale Konsens b e ru h t daher auf e iner ständ igen  A usweitung d er gesell
schaftlichen Sensibilität und  der A nerkennung jeglicher Form  individueller oder 
kultureller „A ndersheit“. D arüber hinaus kennzeichnet diesen sozialen Konsen
sus eine Abneigung gegenüber universal geltenden m oralischen  W erten. In  An
lehnung an em pirische Forschungsergebnisse stellt der Artikel die These, dass es 
durch  die K ulturrevolution der sechziger und  siebziger Jah re  zu einer vollkom
m enen Externalisierung der „bürgerlichen“ Tugenden gekom m en ist.

D er analytische Ausgangspunkt des Artikels w ird  das un te r der deutschen Be
völkerung sehr populäre Buch von Thilo S arraz in  Deutschland schafft sich ab sein, 
in w elcher der Autor die D eform ation der allgem einen Regeln der Sozialisierung
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in D eutschland kritisiert. Die m ethodologische Direktive w ird  Max Schelers Re- 
in terpretierung  des n ietzscheanischen Begriffs des Ressentim ents und die Vorle
sung von Georg Sim m el un ter dem  Titel Der Konflikt der modernen K ultur sein. Die 
D eform ation des Gesellschaftslebens in D eutschland w ird  als Aufstand gegen die 
K ultur als so lcher dargestellt, indem  sich das Leben im  N am en der Befreiung 
das Recht n im m t sich aus allen Schranken der institutionellen Ordnung zu lösen. 
Indem  ich beide Konzeptionen von Sim m el und Scheler verbinde, w ird  der Arti
kel zeigen, dass es der „Neuen Linken“ in D eutschland, die sich u m  die „Kriti
sche Theorie“ der Frankfurter Schule konzentriert, in den letzten vierzig Jahren  
gelungen ist eine Republik zu konstituieren, in w elcher jed er Versuch der Kon
stitution von allgem eingültigen N orm en und  W erten als n icht gerechtfertigte Re
pression an  dem  „Leben“ angesehen w ird  -  als Intoleranz.

Schlüsselwörter

Ressentim ent, Kulturrevolution, bürgerliche Tugenden, Kritik, Befreiung des 
Lebens, Toleranz.
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