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Marksizm w kulturze polskiej

W Pobierowie 2–7 września 2014 roku odbyła się kolejna ogólnopolska konfe-
rencja naukowa z serii „Filozoficzne źródła nowoczesnej Europy”, tym razem 
pod hasłem: „Marksizm w kulturze polskiej”. Jej organizatorem była redakcja 
„Nowej Krytyki”, Zakład Filozofii Kultury Uniwersytetu Szczecińskiego i Fun-
dacja Róży Luksemburg przy wsparciu Polskiego Towarzystwa Hegla i Marksa 
oraz Koła Naukowego Krytyki Marksistowskiej działającego na Wydziale Hu-
manistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego.

To spotkanie poświęciliśmy problemowi obecności marksizmu w kulturze 
polskiej. Zapraszając do udziału i zgłaszania referatów na konferencję, tak pisa-
łem na stronie konferencji:

„Powstanie i rozwój marksizmu w kulturze europejskiej były bardzo głębo-
ko związane z Polską, polskim ruchem rewolucyjnym, polską teoretyczną myślą 
naukową i rewolucyjną. Chodzi oczywiście nie tylko o prostą recepcję materiali-
zmu historycznego i dialektycznego, ale o fakt jego współtworzenia, przekłada-
nia, twórczego rozwoju.

Od niezwykle popularnej w całej Europie broszury Jan Młota (Szymona 
Diksztajna) Kto z czego żyje, poprzez Akumulacje kapitału Róży Luksemburg, 
prace Stanisława Brzozowskiego, Kazimierza Kelles-Krauza, Ludwika Krzywi-
ckiego, Juliana Bruna, Adama Próchnka, Andrzeja Stawara, Adama Ciołkosza 
.... Juliana Hochfelda, Adama Schaffa, Oskara Lange, Witolda Kuli, Żanny Kor-
manowej, Juliusza Bardacha, Mariana Małowista, Ewy Maleczyńskiej, Marka 
Fritzhanda, Marka Siemka, Zdzisława Cackowskiego, Jarosława Ładosza, Stani-
sława Kozyra-Kowalskiego, Jana Baszkiewicza, Ludwika Hassa... aż po dzisiej-
szych marksistów i okołomarksistów – marksizm stanowił w kulturze polskiej 
niezwykle bogaty, twórczy i znaczący nurt oddziałujący na refleksję teoretyczną 
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na gruncie filozofii, historii, ekonomii, teorii literatury, prawa, myśli politycznej, 
psychologii... 

Miał też wielki wpływ na sztukę, teatr, literaturę, poezję... od poezji Włady-
sława Broniewskiego i twórczości Bruno Jasieńskiego po teatr Jerzego Grotow-
skiego i polską szkołę filmową, od Teorii widzenia Strzemińskiego, po „mierze-
nie się” z marksizmem przez Witolda Gombrowicza w jego Dziennikach. 

Entuzjaści marksizmu, twórczy kontynuatorzy teorii Karola Marksa, wy-
trawni badacze i teoretycy polscy wnieśli też wspaniały wkład w kulturę europej-
ską i światową. Róża Luksemburg, Oskar Lange, Michał Kalecki, Witold Kula, 
Adam Schaff, Jerzy Topolski, Jerzy Kmita, Marek Siemek to przykłady między-
narodowych gwiazd polskiej nauki i humanistyki.

Dzieje marksizmu w Polsce to także dzieje recepcji marksizmu między-
narodowego: dorobku K. Marksa, F. Engelsa, A. Bebla, K. Kautskiego, J. Plecha-
nowa, A. Gramsciego, W. Lenina, L. Trockiego... Sartre’a, Goldmana, Fromma, 
Marcuse’ego, Althussera, Balibara, To historia fascynacji i mód na różnych teo-
retyków. Przekładów ich dzieł i upowszechniania ich poglądów.

To tylko przykłady. Od ręki przywołane postacie i zjawiska dające wstęp-
ne wyobrażenie o potędze polskiej tradycji i współczesności myśli marksistow-
skiej. 

Zapraszamy do udziału w konferencji wszystkich tych, którzy w ramach tak 
szeroko zakreślonego obszaru problemowego znajdują miejsce dla siebie i chcie-
liby się swoimi badaniami, refleksją, pracą teoretyczną podzielić. Konferencja 
z założenia ma mieć charakter interdyscyplinarny. Historyczny, ale i odnoszący 
się także do realnych możliwości marksistowskiej krytyki współczesnego świata 
i poszukiwania dlań marksistowskiej alternatywy”.

Na zaproszenie odpowiedziało ponad czterdziestu autorów niezwykle cie-
kawych i różnorodnych referatów. Dyskusje nad nimi trwały nawet do północy, 
a te nieoficjalne nawet do rana. Będziemy na łamach „Nowej Krytyki” w kolej-
nych numerach pisma drukować najciekawsze z nich.

Zajmując się od lat przecież filozofią polską, dostrzegałem zawsze słabą 
obecność na polskim forum filozoficznym badań, dyskusji i publikacji poświęco-
nych dialektyce. Obecnie sytuacja pod tym względem jest katastrofalna. „Nowa 
Krytyka” postanowiła przeciwdziałać takiemu stanowi rzeczy i od tego numeru 
uruchamia stałą ścieżkę refleksji nad dialektyką na swoich łamach. Tę obecność 
dialektyki rozpoczynamy od publikacji tekstów Ewalda Iljenkowa, wybitnego 
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filozofa marksistowskiego, znawcy dialektyki marksistowskiej i legendarnej po-
staci filozofii radzieckiej, znanej również i tłumaczonej na całym świecie. Także 
w Polsce ukazała się przed laty jego książka Logika dialektyczna1. Nowe teksty 
Iljenkowa publikowane przez nas są rarytasem dla filozoficznych smakoszy, i to 
z bardzo wielu powodów. Także i dlatego, że wraz z opisującym miejsce i zna-
czenie Iljenkowa w filozofii europejskiej tekstem L.K. Naumienko wkraczamy 
niepostrzeżenie w arcyintrygującą przestrzeń filozofii marksistowskiej w ZSRR 
po II wojnie światowej.

Jest faktem zdumiewającym jak mało, prawie nic, wiemy o powojennej fi-
lozofii radzieckiej i współczesnej filozofii rosyjskiej. Również i w tym wypad-
ku prezentowane tłumaczenia rosyjskich autorów traktujemy jako otwarcie tego 
bardzo ciekawego pola intelektualnej penetracji. Trudno zrozumieć współczesną 
Rosję, szerzej Europę na wschód od Polski, bez wiedzy na temat przemian tam-
tejszej filozofii. W filozofii jak pod mikroskopem w szczególnie skoncentrowa-
nej postaci ujawniają się przemiany kulturowe, społeczne i polityczne, uwidacz-
nia się ich uniwersalny sens i specyficzny koloryt.

Potraktujmy więc ten numer naszego pisma także jako zaproszenie do pisa-
nia i publikowania na naszych łamach prac poświęconych zarówno marksizmowi 
w kulturze polskiej, jak i opisaniu oraz zrozumieniu współczesnej filozofii upra-
wianej w Rosji i innych krajach poradzieckich. 
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1  Ewald Iljenkow, Logika dialektyczna, przeł. W. Krzemień, PIW, Warszawa 1978.


