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WIZJA „NOWEGO SPOŁECZEŃSTWA" W MYŚLI POLITYCZNEJ 
HERBERTA M ARCUSEGOI RUDIEGO DUTSCHKEGO

Krytyka społeczeństwa, negacja istoty człowieka to problemy rozwijane prawie w każ
dej doktrynie społecznej. Chęć zbudowania nowej, lepszej rzeczywistości, nowego 
świata bez przemocy, wyzysku, wojen, świata miłości, pokoju, wolności nie jest rów
nież odosobnioną projekcją, która charakteryzowałaby tylko i wyłącznie myślicieli 
z kręgu Nowej Lewicy1, czyli wymienionych tu Herberta Marcusego (uważanego za 
ojca Nowej Lewicy) i Rudiego Dutschkego (emblematycznego przywódcę ruchu pro
testu w Niemczech). Jednak właśnie w kręgu tej doktryny politycznej i u tych wybra
nych myślicieli zagadnienia te stały się jednym z kluczowych problemów, które przy
świecały im w politycznej działalności (chociaż chciałoby się tu użyć sformułowania 
„politycznej walce”). Aby lepiej uzmysłowić sobie, iż problemy budowy nowego spo
łeczeństwa i nowej antropologii nie są tylko i wyłącznie polityczną prowokacją konte
stacji lat 60. i 70., należy zwrócić uwagę, że ich korzeni (zresztą tak jak i Nowej Lewi
cy w ogóle) należy szukać w krytycznej teorii społeczeństwa szkoły frankfurckiej2. 
Z jednej strony mamy tu do czynienia z problemem alienacji i reifikacji człowieka, 
z drugiej -  w tym elemencie krytycznej teorii mieszczą się również studia antropolo

1 Nowa Lewica (ang. New Left, franc. La nouve!le Gauche, niem. Neue Linke). Ruch społeczno-politycz
ny i ideologiczny powstały w latach 60. XX wieku w środowiskach studencko-intelektualnych w USA i krajach 
Europy Zachodniej. Termin używany również dla oznaczenia radykalnych ruchów i ideologii lewicowych nie zga
dzających się z doktryną tzw. „Starej Lewicy” (opowiadającej się za komunizmem marksistowskim), a także dla 
określenia rozwoju i działalności grup tzw. lewicowego ekstremizmu. Do głównych przedstawicieli należeli Her
bert Marcuse, Charles Wright Mills, Rudi Dutschke, Daniel Cohn-Bendit, Hans-Jurgen Krahl.

2 Szkoła fran k fu rck a  powstała w połowie lat 20. XX wieku w kręgu Institut fur Sozialforschung we 
Frankfurcie nad Menem. Skupiała uczonych, głównie pochodzenia żydowskiego, reprezentujących różne dziedzi
ny wiedzy. Do głównych przedstawicieli szkoły należeli Max Horkheimer (twórca krytycznej teorii społeczeń
stwa), Theodor W. Adomo, Herbert Marcuse, Leo Lówenthal, Friedrich Pollock, Erich Fromm, W alter Benjamin. 
Po dojściu do władzy nazistów (1933) członkowie Instytutu opuścili Niemcy. Na emigracji szkoła działała 
w dwóch ośrodkach -  w Genewie i Paryżu. We Frankfurcie szkoła rozpoczęła ponowną działalność w latach 50. 
XX wieku (więcej na ten temat patrz: A. M a lin o w s k i ,  Szkoła frankfurcka a marksizm, Warszawa 1979; L. K o 
ła k o w s k i ,  Główne nurty marksizmu, Poznań 2000; R. W ig g e r s h a u s ,  Die Frankfurter Schułe. Geschichte, 
Theoretische Entwicklung, Politische Bedeutung, Munchen-Wien 1986).



giczne nad człowiekiem, ale nie człowiekiem w ogóle, lecz nad konkretną jednostką 
czy też grupą ludzi, którzy znajdują się w określonej sytuacji dziejowej i w konkret
nym społeczeństwie. Jest to wielopłaszczyznowe badanie człowieka nastawione na 
wydzielenie jego każdej, nawet najmniejszej z cech osobowości3. Za twórcę współcze
snej antropologii frankfurtczycy uważali Maksa Schelera i w swoich badaniach często 
za punkt wyjścia przyjmowali jego tezę, jakoby w żadnym okresie historii człowiek nie 
stał się tak problematyczny jak współcześnie. Zadanie, jakie postawił Scheler przed 
antropologią, to dokładne przedstawienie, w jaki sposób z tej „podstawowej struktury 
istoty ludzkiej wynikają wszystkie specyficzne monopole, umiejętności i dzieła czło
wieka: a więc język, świadomość, narzędzia, broń, idea prawa i niesprawiedliwości, 
państwo, przywództwo, symboliczne funkcje sztuki, mity, religia, nauka, historyczność 
i społeczność”4.

Prawdziwemu poznaniu człowieka może sprostać tylko taka metoda badaw
cza, która uzna, że „społeczeństwo nie jest sumą poszczególnych sfer czy dziedzin 
działalności jednostek i grup ani wtórnym i niejako ubocznym produktem pierwot
nych, nieuwarunkowanych poczynań, lecz w rzeczywistości całością odciskającą 
specyficzne piętno na życiu swoich członków”5. W bardzo spłyconej formie postulat 
taki przyświecał wydarzeniom majowo-czerwcowym we Francji w 1968 roku, gdzie 
przybrał on formę hasła: „Ideał konsumpcyjny -  duchowa śmierć człowieka”6.

Krytyczna teoria nie była wobec tego tylko ideą nastawioną na opis, lecz rów
nież na kreację przyszłości, która stałaby w opozycji do wszelkich przejawów życia 
w tzw. kapitalistycznym społeczeństwie. Był to niezbędny warunek -  według jej 
twórców -  do uzyskania rzeczywistej jedności pomiędzy teorią a rewolucyjną prak
tyką, co dobitnie wykazał ruch Nowej Lewicy7 i co możemy zaobserwować w myśli 
politycznej zarówno Herberta Marcusego, jak i Rudiego Dutschkego.

Negacja rzeczywistości według Herberta Marcusego

Podstawą projekcji „nowej filozofii życia” u Herberta Marcusego była freudowska 
teza, że rozwój cywilizacji dokonuje się dzięki stałemu ujarzmianiu ludzkich popę
dów i jest on niejako czynnikiem niszczącym osobowość człowieka. Ceną postępu 
społecznego jest ograniczenie ludzkiej wolności, a zwłaszcza jej swobody seksual
nej8. „Koncepcja człowieka, jaka wyłania się z teorii Freuda -  twierdził Marcuse -

3 M. H o rk h e im e r ,  Zmierzch. Notatki z  Niemiec (1931-1934), przekład H. W a le n ty n o w ic z ,  Warsza
wa 2002, s. 142.

4 M. H o rk h e im e r ,  Bemerkimgen zur philosophischen A nth ropo logie, „Zeitschrift fur Sozialforschung” 
1935, IV, (Paris), s. 2.

' H. W a le n ty n o w ic z ,  Program teorii krytycznej Maxa Horkheimera, „Nowa Kultura" 2001, nr 12,
s. 6 .

6 J. B o rg o s z , Homo novus Herberta Marcusego jako  wyraz kryzysu modelu osobowości konsumpcyjnej, 
„Studia Filozoficzne” 1973, nr 5, s. 91.

7 E. S o w a , Szkoła frankfurcka: Ideologiczne problemy zachodniego „neomarksizmu", „Zeszyty Nauko
we Akademii Ekonomicznej w Katowicach” 1972, nr 6 , s. 34-35.

8 R. T o k a rc z y k ,  Doktryna społeczna Herberta Marcusego, „Człowiek i Światopogląd” 1971, nr 7,
s. 59.



stanowi najbardziej dobitne oskarżenie cywilizacji zachodniej, a zarazem niepodwa
żalny argument na jego obronę. Historia człowieka według Freuda to historia jego 
represji”9. Pojawia się tu charakterystyczne i kluczowe pojęcie w myśli Marcusego, 
a mianowicie termin represja, która jest rozumiana jako „oznaczenie świadomych 
i nieświadomych, wewnętrznych i zewnętrznych procesów opanowywania, zniewa
lania i (s)tłumienia10. [...] represja zostaje narzucona przez samą rządzącą grupę: 
wszyscy jej członkowie muszą przestrzegać tabu, jeśli chcą pozostać przy władzy. 
Represja przenika obecnie życie samych uciskanych..

Żyjemy uwikłani w cywilizację represywną, w której wolność jest jedynie 
skutkiem kompromisu, skutkiem wyrzeczenia się aspiracji do integralnego zaspoko
jenia wszystkich potrzeb. W rezultacie szybkiego postępu technicznego i związanego 
z nim równie szybkiego wzrostu dobrobytu, społeczeństwa przemysłowe (rozwinię
te) stają się społeczeństwami zuniformizowanymi, totalitarnymi, jednowymiarowy
mi. Jednostka natomiast będąca integralną częścią każdego społeczeństwa staje się 
jednostką jednowymiarową. „Poprzez sposób, w jaki współczesne społeczeństwo 
przemysłowe organizuje swoją bazę technologiczną, zmierza ono do tego, by stać się 
totalitarnym”12. Afirmując ideę konfliktu człowieka i cywilizacji, Marcuse uważa, że 
człowiek z natury jest „ludzki”, a nieludzkie jest tłumienie wszelkich instynktów, co 
jest wynikiem wszechogarniającej cywilizacji13.

Dominacja technologiczna spowodowała, że zniesiona została autonomia jedno
stki. Nie ma już takiej sfery życia, która nie byłaby pod kontrolą aparatu państwowego. 
Państwo naturalnie w realizacji swoich zadań nie posługuje się terrorem jako metodą 
sprawowania władzy. Realizuje swoje totalitarne panowanie za pomocą bardziej wysu
blimowanych metod14. Władza takiego społeczeństwa ma jeden cel -  rozszerzenie apa
ratu przymusu na wszystkie sfery życia oraz totalne podporządkowanie jednostki. 
Technika służy do tego, aby wprowadzić nowe formy kontroli społecznej oraz społecz
nej integracji. Nie bez znaczenia dla totalnego charakteru społeczeństwa jest wpajanie 
człowiekowi zewnętrznego poczucia lęku i strachu15. Człowiek nie zdaje sobie sprawy 
z tego, że podlega indoktrynacji i manipulacji. Staje się bezmyślnym konsumentem czy 
też producentem, który nie uświadamia sobie własnych potrzeb. W ustanowionym uni- 
wersum sztucznych potrzeb i satysfakcji związanych z ich zaspokajaniem czuje się 
wolny i szczęśliwy. Każdy materialny produkt cywilizacji przybiera postać fetysza, 
któremu wszystko zostaje podporządkowane16. Ujednolicenie ludzkich potrzeb i my
ślenia służy podtrzymaniu państwowego porządku,

Pod władzą represywnej całości wolność może zostać przetworzona w potężny instrument panowania. 
[...] Jeżeli pracownik i jego szef lubią ten sam program telewizyjny i odwiedzają te same miejscowości

, H. M a rc u s e , Eros i cywilizacja, przel. H. J a n k o w s k a ,  A. P a w e ls k i ,  Warszawa 1998, s. 29.
10 Ibidem, s. 25.
11 Ibidem, s. 78.
12 H. M a rc u s e , Człowiek jednowymiarowy. Badania nad ideologią rozwiniętego społeczeństwa przem y

słowego, przekl. zb., oprać. W. G ro m c z y ń s k i ,  Warszawa 1991, s. 19.
13 J. B o rg o sz , Homo novus..., s. 96.
14 A. M a l in o w s k i ,  Szkota frankfurcka a marksizm..., s. 300.
15 E. i F. R y s z k o w ie , Między utopią a zwątpieniem. Warszawa 1970, s. 102.
16 J. B o rg o s z , Homo novus..., s. 97.



wypoczynkowe, jeżeli maszynistka ma równie atrakcyjny makijaż jak córka jej pracodawcy, jeśli Mu
rzyn posiada cadillaca, jeśli oni wszyscy czytają tę samą gazetę, to takie upodobnienie nie wskazuje na 
zanikanie klas, lecz na to, w jakim zakresie potrzeby i ich zaspokajanie, służące zachowaniu esta
blishmentu, są wspólne dla podstawowych grup ludności17.

Marcuse analizuje jednostkę poza układem stosunków społecznych, jakby poza 
cywilizacją, ponieważ to cywilizacja ją  zniewoliła, sprowadzając jednostkową świado
mość do jednego wymiaru -  do akceptacji narzuconego jej, a sprzecznego z jej naturą, 
porządku18. Marcuse, analizując postawę jednowymiarowej jednostki, wyciąga wnio
ski dotyczące całego współczesnego człowieczeństwa. Sugeruje, że o stopniu człowie
czeństwa, czy też szerzej o człowieczeństwie, decyduje sam fakt przynależności do ga
tunku homo.

Jednowymiarowe społeczeństwo zinstytucjonalizowało potrzeby jednostek. 
Stworzyło katalog sztucznych (fałszywych) potrzeb, które zostały oparte na schema
cie „lepsze -  jeszcze lepsze -  najlepsze”19. Zniewolenie człowieka polega więc na 
tym, że nie jest on w stanie obiektywnie określić swoich potrzeb i całej rzeczywisto
ści społecznej, ponieważ na przeszkodzie staje mu fałszywa świadomość ukształto
wana przez cywilizację represywną. Dla unaocznienia tego zjawiska Marcuse posłu
guje się wymyśloną przez siebie historyjką:

Jadę nowym samochodem. Odczuwam jego piękno, blask, silę i wygodę -  nagle staję się świadom faktu, 
że w stosunkowo krótkim czasie ulegnie on zepsuciu i będzie potrzebował naprawy; że jego piękno i ka
roseria są tandetne, jego siła bezużyteczna, a jego rozmiary idiotyczne i że nie znajdę miejsca na parko
wanie. Zaczynam myśleć o moim samochodzie jako o produkcie jednej z Trzech Wielkich automobilo
wych korporacji. To one określają wygląd mojego samochodu, jego piękno [...] jego używanie i „wy
chodzenie z mody”. Czuję się w jakiś sposób oszukany. Myślę, że ten samochód nie jest taki, jaki 
mógłby być [...] za te same pieniądze. Ale inny facet też musi żyć. Płace i podatki są za wysokie, ale 
obrót pieniądza jest konieczny. I tak mam lepiej niż przedtem!20

Jedynym wyjściem z tego świata jest według Marcusego stworzenie nowego  
s p o łe c z e ń s tw a  i nowej  an tropo log i i .  Tylko w takiej rzeczywistości może 
zrodzić się tzw. homo novus (nowy człowiek), przeciwieństwo jednowymiarowej 
jednostki. Będzie to osobowość wielowymiarowa, wolna od wszelkich form represji 
i autorepresji, żyjąca w zgodzie z przyrodą, nieznająca wojen, przemocy, wyzysku. 
To człowiek, który sam (całkowicie) decyduje o swoim życiu i sam siebie kształtuje. 
Celem takiego człowieka powinno być dążenie do e g z ys te nc j i  uspokojone j ,  
która „nie sugeruje akumulacji władzy, lecz raczej coś zupełnie przeciwnego”21. 
Wskazuje, że pokój i władza, wolność i władza, Eros i władza to przeciwieństwa, 
które w nowym świecie nie powinny funkcjonować razem. Ma być to panaceum na 
wszystkie nieprawości społeczne i moralne świata. Podstawową zaś kategorią tej 
filozofii społecznej miałoby być zawołanie „zrezygnujmy z luksusu, żyjmy skrom

17 H. M a r c u s e .  Człowiek..., s. 25-26.
18 J. J a n ic k i ,  O antysocjalistycznej asymilacji marksizmu, „Nowe Drogi” 1972, nr 2, s. 145-149.
19 Więcej na ten temat patrz: R. T o k a rc z y k ,  Doktryna..., s. 61.
20 Ibidem, s. 177-178.
21 H. M a rc u s e , Człowiek..., s. 289.



niej, ale za to zdrowiej i spokojniej”22. Nie chodzi tu naturalnie o powrót do stanu 
z okresu precywilizacji, czyłi hordy pierwotnej, lecz o harmonijny i kontrolowany ro
zwój gospodarki pod kątem zapewnienia wszystkim ludziom godziwej, zgodnej z ich 
naturą egzystencji. Przyszłe społeczeństwo samo będzie kontrolować warunki swojej 
egzystencji, będzie swobodnie i twórczo zaspokajać potrzeby jednostek. Nie będzie 
podlegać prawom stworzonym w epoce konfliktów i walk społecznych23. „Każda for
ma życia, każda zmiana otoczenia jest naturalną rzeczywistością, a jej topos ma naturę 
historyczną. Możemy dzisiaj uczynić świat piekłem -  mówił na kongresie w Berlinie 
w 1967 roku -  ale możemy też zamienić go w coś całkiem przeciwnego24. [...] Moż
liwa jest likwidacja biedy i cierpienia. Możliwa jest likwidacja wyobcowanej pracy. 
Możliwa jest likwidacja tego, co nazwałem sur plus repression”25. Odpowiedzią na te 
postulaty miała być właśnie nowa  an tropo log ia ,  kategoria, która oznaczała dla 
Marcusego aktywację biologicznego wymiaru ludzkiej egzystencji. „To, co jest przed
miotem tej gry, jest ideą nowej antropologii, nie tylko jako teorii, ale także jako sposo
bu egzystencji”26. Owa nowa antropologia to nie tylko teoria, ale również pytanie do
tyczące stworzenia zupełnie nowych rozwiązań egzystencjonalnych27. To konieczność 
powstania i rozwoj u w i t a l n e j  p o t rz e by  wolnośc i ,  która nie będzie opierała się na 
konieczności pracy wyobcowanej i rozwoju jakościowo nowych potrzeb człowieka 
(w sensie biologicznym). Tylko w takim sensie potrzeba wolności istnieje jako potrze
ba witalna28. Ta nowa siła witalna umożliwi totalną techniczną przebudowę społeczeń
stwa. „Wierzę, że dopiero w tak przebudowanym świecie będą możliwe nowe relacje 
między ludźmi”29 -  mówił Marcuse. Nowa antropologia implikuje również powstanie 
nowej moralności jako negacji moralności judeochrześcijańskiej, która do tej pory 
kształtowała historię cywilizacji zachodniej30.

W płaszczyźnie politycznej nowa antropologia to ukształtowanie społeczeństwa 
bez opozycji31. Dlatego też Marcuse postuluje zlikwidowanie manipulacji świadomo
ścią w społeczeństwie poprzez poruszenie całej opinii publicznej. Sugerował, aby przy
znać całej klasie uciśnionych prawo do oporu, do użycia także środków przemocy, 
środków pozaprawnych, jeżeli prawne okażą się niewystarczające. Uważał, że gdy ci, 
którzy cierpią- użyją przemocy, to w ten sposób przerwą łańcuch urzędowego ucisku32.

Wizja nowego społeczeństwa u Marcusego, podobnie jak nowego człowieka, 
nowej antropologii, egzystencji uspokojonej etc. opierała się na heglowskiej zasadzie 
negatywności. Dla Marcusego podstawą krytyki rzeczywistości (represywnej) stała 
się teza Hegla, iż „myśl w swej istocie jest negacją tego, co jest nam bezpośrednio

22 J. B o rg o s z , Homo novus..., s. 104.
23 K. M o ra  w ie c , F ilozo f negacji, „Argumenty” 1972, nr 47 (19 listopada), s. 3.
24 H. M a rc u s e , Das Ende der Utopie, Berlin 1967,s. 11.

ibidem, s. 14. Pojęcie sur plus repression zostało rozwinięte w pracy Eros i cywilizacja, s. 53.
26 H. M a rc u s e , Das Ende..., s. 15.
27 W. K r a u s h a a r ,  Herbert Marcuse und das lebensweltliche Apriori der Revolte, [w:] id em , Die 

Frankfurter Selmie und Studentenbewegung. Von der Flaschenpost zum Molotowcoctail 1946-1995, Band 3: Auf- 
sdtze und Kommentare, Register, Hamburg 1998, s. 198.

28 H. M a rc u s e , Das Ende..., s. 15.
29 Ibidem, s. 18.
30 Ibidem.
31 J. B o rg o s z , Herbert Marcuse ifdozofia  trzeciej sity. Warszawa 1972, s. 153.
32 C. G e n s c h e r ,  Filozofia Herberta Marcusego, „Forum” 1968, nr 22, s. 20.



dane”33. Dlatego mówiąc o wizji „nowego (wolnego) społeczeństwa”, nie definiował 
go w sensie pozytywnym, lecz negatywnym, czyli wskazywał, czym ono nie będzie. 
W dyskusji z działaczami i teoretykami Nowej Lewicy Morał und Politik in der Uber- 
flufigesellschaft (Moralność i polityka w „społeczeństwie sytości”) w lipcu 1967 roku 
mówił:

Chciałbym w kilku słowach powiedzieć na temat konkretnej alternatywy [...] jest ona negacją, ale w tej 
negacji tkwi już aspekt pozytywny. Przytoczę taki przykład. Gdybym miał w Ameryce odpowiedzieć na 
pytanie, czego chcemy zamiast dzisiejszego społeczeństwa, odpowiedziałbym: chcemy społeczeństwa, 
w którym nie byłoby wojen kolonialnych, dyktatur faszystowskich, w którym nie istnieliby obywatele 
drugiej i trzeciej klasy. To wszystko wyrażane jest w pojęciach negatywnych, ale trzeba być komplet
nym idiotą ( Vollidiot), aby nie zauważyć, że w tym negatywnym sformułowaniu tkwi już aspekt pozy
tywny34.

Rudi Dutschke -  koncepcja przekształcenia społeczeństwa „od aołu”

Bardzo podobną koncepcję przebudowy społeczeństwa i stworzenia nowej lepszej 
rzeczywistości społecznej można odnaleźć u Rudiego Dutschke -  przywódcy nie
mieckiej Nowej Lewicy. Punktem wyjścia także dla niego była negatywna wizja 
współczesnego społeczeństwa zarysowana przez Herberta Marcusego.

W jednej z ważniejszych swoich koncepcji politycznej odnowy, tzw. długiego 
marszu przez instytucje, podjął próbę przekształcenia społeczeństwa „od dołu” (von 
unteń). Koncepcja ta opierała się na założeniu, że rewolucja nie może być dziełem 
jakiejś przypadkowej grupy społecznej, lecz powinna być wynikiem działania świado
mych mas. Rewolucyjna świadomość miała być wynikiem „bardzo długiego mar
szu”35. Ową świadomość mas można zbudować tylko przez negację instytucji państwa 
kapitalistycznego, co pomoże przełamać monopol establishmentu i doprowadzić do re
wolucji.

Proces „długiego marszu”, który ogarnąłby wszystkie szczeble życia społecz
nego, zrealizowany miał być przez młodych socjalistów i demokratów. „Długi 
marsz” to zjednoczenie w dziedzinie techniki, ekonomii i pedagogiki. Miała być to 
namiastka kulturalnej integracji36. Należy podkreślić, że dzisiejsza obecność Zielo
nych w Bundestagu i w Parlamencie Europejskim jest naturalnym przedłużeniem 
Dutschkowskiego „długiego marszu”, podczas gdy stosowane wcześniej środki natu
ry rewolucyjnej oraz wszystkie „akcje masowe” poniosły porażkę37.

33 Cyt. za: J. B o rg o s z ,  Homo novus..., s. 102.
34 Morał und Politik in der Uberfluflgesellschaft. Eine Podiumsdiskussion, geleitet von Jacob Taubes mit 

Herbert Marcuse, prof. Lówenthal, prof. Schwan, Prof. Claessens, Peter Furth, Rudi Dutschke und Wolfgang l.e- 
fevre, [w:] H. M a rc u s e ,  Dos Ende..., s. 118.

3’ A. M a l in o w s k i ,  Współczesny neomarksizm, Warszawa 1983,s. 296-297.
36 W. K r a u s h a a r ,  Autoritarer Staat und Antiautoritare Bewegung. Zum Organisationsreferat von Rudi 

Dutschke und Hans Jurgen Krahl a u f 22. Delegierlenkonferenz des SD S in Frankfurt am Main (4-8. September 
1967), [w:] id e m , Die Frankfurter Selmie und Studentenbewegung..., Band 3, Aufsatze und Kommentare, Regi
ster, s. 24.

37 G. L a n g g u th ,  Protestbewegung: Entw icklung- Niedergang -  Renaissance. D ie Neue Linke seit 1968, 
Koln 1983, s. 54.



Istotą długiego marszu miała być przemiana struktur elit i przystosowanie ich 
do modelu, jakim rządzą się struktury przemysłowe, które niejako ukształtowały 
wszelkie stosunki osobowościowe w świecie kapitalistycznym. Według Dutschkego 
„Zmiany tej można dokonać tylko w akcjach i poprzez akcję {die Aktioń), przez obronę 
przed autorytetami i strukturami autorytarnymi38. Dutschkowska strategia, jak już 
zostało wspomniane oparta była na instytucjonalnej zmianie „od dołu”. „Jest to proces 
permanentnego uczenia, uczenia się akcji. To centralny punkt mojego długiego mar
szu 39. Aby tego dokonać, należy czekać na odpowiedni moment, w którym można 
stworzyć indywidualną siłę, która będzie siłą zmiany w przyszłości. Antyautorytama 
zmiana systemu pojmowana była jako proces długofalowy i mobilizacyjny. Dutschke 
zdawał sobie sprawę z tego, że proces ten zajmie wiele czasu, zanim uda mu się prze
budować wszystkie instytucje państwowe40.

Postulowane przez Dutschkego zmiany miały odbywać się według następują
cego schematu:

RODZINA -+ SALE WYKŁADOWE -*  SALE SĄDOWE

Ten prowokacyjny proces przechodzenia zmian miał odsłonić rządzącą zin
stytucjonalizowanym społeczeństwem represję wywoływaną czy też wytwarzaną 
przez funkcjonowanie autorytarnych instytucji.

Unaocznienie tej sytuacji miało w naturalny sposób zrodzić potrzebę przeisto
czenia „struktur wrogich” w struktury zasymilowane ze społeczeństwem, takie jak ko
muny, alternatywne przedszkola i alternatywne uniwersytety. Tylko w ten sposób mógł 
ukonstytuować się centralny element „transformacyjnej strategii Nowej Lewicy”41.

„Długi marsz przez instytucje” wiązał się u Dutschkego z pomysłem stworze
nia nowego  spo łeczeńs twa .  Owo idealne społeczeństwo stało się tematem wy
wiadu, lakiego Dutschke udzielił Gunterowi Gausowi, Eine Welt gestalten, die es 
noch nie gab (Kształtować świat, jakiego jeszcze nie było). Oto fragmenty wywiadu:

G aus: Jak powinno wyglądać idealne społeczeństwo, które chce pan stworzyć?
D u tsch k e : Zasadnicza różnica polega na tym, że zależy nam, aby zbudować organizację, która różni 
się od struktur partyjnych tym, że w naszej organizacji nie działają zawodowi politycy, że u nas nie po
wstaje aparat, że u nas interesy i potrzeby uczestniczących w instytucji są reprezentowane, podczas gdy 
w partiach istnieje aparat, który manipuluje interesami społeczeństwa, a nie jest ich wyrazem42.

Dutschke przyjmował, iż cały proces transformacji musi zostać poprzedzony 
„samouświadamianiem uczestników”. Tylko wtedy mogą powstać „świadome elity”

3 8 1. G i lc h e r - H o l te y ,  Die 68-er Bewegung, Deutschland, Westeuropa, USA, Munchen 2003, s. 60.
39 Ibidem.
40 Według Marka W a ld e n b e r g a  u wielu myślicieli Nowej Lewicy przewija! się właśnie tego typu wą

tek anarchistyczny, mający swoje korzenie w myśli Proudhona i Bakunina; więcej na ten temat patrz: O anarchi
zmie, anarchii i granicach wolności, Warszawa 1981.

41 I. G i lc h e r - H o l te y ,  Die 68-er Bewegung..., s. 60.
42 G. G a u s , R. D u ts c h k e , lnterview: Zu Protokoli. Eine Welt gestalten, die es noch nie gab fKształto

wać świat jakiego jeszcze nie było), emisja 3 grudnia 1967, Erstes Deutsches Femsehen (ARD), tekst dostępny na 
stronie www.labandavaga.de/klassiker (20 grudnia 2005).
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które nie poddadzą się wszechogarniającej manipulacji ze strony rządzących elit. 
Owe „świadome elity” będą według Dutschkego „nową klasą”.

G aus: Wychodzi pan z założenia, że człowiek jest absolutnie zdolny do uczenia się, że przez naukę 
może stać się lepszy?
D u tsc h k e : Wychodzę z założenia, że człowiek nie jest skazany na to, by ślepo podlegać zbiegowi 
przypadków w procesie historycznym.
G aus: Czyli że człowiek może sam wziąć historię w swoje ręce?
D u tsc h k e : Zawsze to robił, tylko do tej pory nie robił tego świadomie, a teraz musi sobie to w końcu 
uświadomić i poddać kontroli43.

Idealne społeczeństwo oparte było zatem na samoorganizacji człowieka oraz 
na wierze, że sam sobie może ze wszystkim poradzić, czyli nie potrzeba mu żadnego 
przywódcy, ponieważ jest samoodpowiedzialny za siebie. „Ludzie oa zawsze pisali 
swoje historie, ale do tej pory nie robili tego świadomie. Oznacza to, że jeżeli zaczną 
to robić świadomie, to zniknie problem samoustanawiających się elit i samoustana- 
wiających się aparatów”44. Dutschke nawiązuje tu do Lockowskiego systemu umowy 
społecznej-jednostki muszą być świadome, komu oddają władzę, natomiast „władca- 
przywódca” jest świadomy, że w każdej chwili ta władza może mu zostać odebrana. 
Czyli nie istnieje nic, co mogłoby być absolutem.

Nasuwa się pytanie, kiedy i gdzie może powstać takie naturalne społeczeństwo? 
Odpowiedź Dutschkego jest zaskakująco prosta: po pierwsze, może powstać natychmiast 
po tym, gdy ludzie pozbędą się swoich „cech stłumionych”, po drugie, ujawniona w ten 
sposób „wolna jednostka” od razu ujawni chęć do obopólnej pomocy i wsparcia in
nych ludzi, do transformowania rozumu w rozsądek oraz zrozumienia społeczeństwa, 
w którym żyje i do niedopuszczania do manipulacji swoją osobą45.

G aus: W jaki sposób pan i pańscy przyjaciele chcecie wyzwolić w ludziach ten stan świadomości? 
D u tsc h k e : Zaczęliśmy rozwijać taką metodę, która charakteryzuje się tym, że łączymy „oświecenie”
o wydarzeniach na całym świecie, w ramach naszego społeczeństwa, z „akcją”. Z przekazywaniem 
informacji o tym, co się dzieje (a co jest przemilczane w radiu i w telewizji). Na świecie istnieją 122 
państwa, a z dziennika „Bild” wynika, że jest tylko jeden kraj, ale i tak nie dowiadujemy się w pełni, co 
się w tym kraju dzieje. Chcemy przełamać to zjawisko, bynajmniej nie nadmiaru informacji, tylko właś
nie systematycznego ograniczania informacji. Chcemy przekazywać własne informacje o tym, co się 
dzieje na świecie, wyjaśniać i organizować akcje, aby wyprodukować opinię publiczną, która te infor
macje przyjmuje do wiadomości, ajednocześnie rozumie, że istnieje jeszcze inna opinia publiczna46.

Rodzi się jednak pytanie, co w sytuacji gdy ów „długi marsz przez instytucje” 
się nie powiedzie, nie uda się utrzymać tego nowego społeczeństwa w stanie zakła
danym przez Dutschkego, czyli w stanie idealnym. Co w sytuacji, gdy np. koniecz
nością stanie się budowa więzień, obozów, jak pytał Gaus: „czy wówczas marsz do 
pańskiego «rajskiego celu» nie zostanie przerwany?”. Na tak postawione pytanie 
Dutschke miał tylko jedną odpowiedź: „nasz marsz będzie bardzo długi, na tyle długi

43 Ibidem.
44 Ibidem.
45 Ibidem.
46 Ibidem.



aby doprowadzić do samoświadomości ludzi. [...] w przeciwnym razie poniesiemy 
klęskę”47. Nowy model społeczeństwa miał opierać się na tzw. rządach republiki 
rad48, gdzie zniesione zostałyby organy policji i judykatury. Pokojowy system rad 
miał zostać oparty na modelu demokracji bezpośredniej, czyli na wyborze przez rady 
swoich przedstawicieli, pod warunkiem że ludzie będą popierali takie rozwiązanie. 
Według tej koncepcji władza ludzi nad ludźmi miała zostać zredukowana do najniż
szego poziomu. Rady miały stać się podstawową formą organizacji społeczeństwa oraz 
podstawą dla stworzenia demokracji bezpośredniej (direkte Demokratie). W jednym ze 
swoich wystąpień Dutschke mówił:

Myślę, że nie bez racji uważamy siebie za opozycję pozaparlamentarną [...]. Kiedy mówimy pozaparla
mentarna, powinno to oznaczać, że kierujemy się systemem demokracji bezpośredniej, a mianowicie 
demokracji rad, która pozwala ludziom bezpośrednio wybierać i odwoływać swoich czasowych przed
stawicieli, gdy utrzymują oni na wymaganym poziomie krytyczną świadomość skierowaną przeciwko 
wszelkiej formie panowania. Wtedy panowanie człowieka nad człowiekiem zredukowane zostanie do 
najmniejszego z możliwych wymiarów49.

Ten plan uzupełnienia demokracji politycznej byłby realizowany przez parla
menty gospodarcze ( Wirtschaftsparlament), jednak nie w takim sensie, jak chciała 
tego strona rządowa, wysuwając postulat reprezentacji zawodowej, który był postrze
gany jako dążenie do odrodzenia form organizacyjnych średniowiecznego społe
czeństwa stanowego. W tworzonych izbach pracy (izbach robotniczych), robotnicy 
znaleźliby odpowiednią bazę do reprezentacji ich interesów. Stworzona w ten sposób 
centralna izba pracy pełniłaby nie tylko funkcje gospodarcze, lecz również stałaby 
się stroną np. procesu legislacyjnego. Dysponowałaby prawem weta, które wygasa
łoby dopiero w momencie ponownego przyjmowania danej ustawy przez parlament 
w ciągu kolejnych trzech lat50.

Wprowadzenie systemu rad miało być według teoretyków Nowej Lewicy jed
ną z metod urzeczywistnienia społeczeństwa, w którym przestałyby dominować 
zasady represji i wydajności. Rady przywróciłyby sens idei przedstawicielstwa i de
mokracji. Nowa Lewica postulowała, aby system rad został najpierw wprowadzony 
w szkołach wyższych, a stamtąd przeniesiony na wszystkie instytucje państwowe. 
W dziedzinie gospodarki zakładano, że rady robotnicze złożone z robotników (2/3) 
i specjalistów ds. technicznych i administracji (1/3) kontrolowałyby zakłady pracy. 
Te rady delegowałyby swoich przedstawicieli do rad branżowych, których zadaniem 
miało być uchwalanie planu branżowego w zgodności z wolą ogólnospołeczną51.

Berlin miał zostać przekształcony w tzw. miasto rad. Miasto miało zostać po
dzielone na małe kolektywy po 4-5 tys. mieszkańców. Owe kolektywy miały zorga
nizować się najpierw wokół zakładów pracy, a następnie przenieść się na całą struk

47 Ibidem.
48 G. L a n g g u th , Protestbewegung..., s. 39.
49 Wir fordern die Enteignung Axel Springer -  Gesprnch mit dem Berlin FU -  Studenten Rudi Dutschke 

(SDS), „Der Spiegel” 1967, nr 29; cyt. za: A. M a lin o w s k i ,  Współczesny..., s. 299.
50 E. E rtl , Alle Macht den Raten?, Frankfurt am Main 1968, s. 6 8 .
51 A. M a l in o w s k i ,  Współczesny..., s. 300.



turę państwa52. Można zadać pytanie, dlaczego właśnie Berlin? W wywiadzie dla 
„Der Spiegel” Dutschke mówił, że właśnie to miasto jest w stanie „śmierci politycz
nej”. Jedyna szansa na jego odrodzenie i zajęcie wyjątkowej pozycji miedzy Wscho
dem i Zachodem to działalność uniwersytetu:

Uniwersytet tworzył coś na kształt punktu wyjścia do polityzacji miasta i był zawsze punktem przełomu 
nowego myślenia. [...] W Berlinie Zachodnim stały naprzeciwko siebie skostniałe stosunki i ekspery
menty przełomu. Uniwersytet był słaby, a jednocześnie był punktem wyjścia dla całych Niemiec. Berlin 
Zachodni był regionem odindustrializowanym i politycznym reliktem i właśnie dlatego byt punktem 
wyjścia dla opozycji. Punktem wyjścia, aby w obu krajach niemieckich poruszyć stosunki społeczne53.

Rady były niewątpliwie tą koncepcją, która miała posłużyć tak Dutschkemu, jak 
i całej Nowej Lewicy w przezwyciężeniu skostniałych struktur biurokracji. Współpra
ca pomiędzy poszczególnymi kolektywami -  radami -  miałaby swój wynik w najwyż
szej radzie miejskiej, w skład której wchodziliby przedstawiciele wszystkich kolek
tywów. Ta główna rada kontrolowałaby „przebieg procesu gospodarczego, bez 
dawania dyscyplinujących wytycznych”54. W tak zorganizowanej siatce biurokracja 
zostałaby zniesiona. A w jej miejsce, jak podkreślał Dutschke, powstałoby (na kształt 
uniwersytetu) „uczące się społeczeństwo”. W szkołach rad ludzie mogliby się wy
mieniać (w procesie rotacji) i przenosić proces uczenia poprzez różne sfery produk
cyjne, aby je poznać, zrozumieć i przyswoić. „Oznacza to, że cały Berlin byłby jed
nym wielkim uniwersytetem [...] mielibyśmy uczące się społeczeństwo”55.

Jednak mimo odważnego wyobrażenia kraju rad zarówno Dutschke, jak i cała 
Nowa Lewica nie stworzyła ani odpowiedniego systemu klasowego, ani też nie spre
cyzowała odpowiedzi na pytanie, jak dokonać owej zmiany. Podczas debaty na uni
wersytecie w Hamburgu pojawił się zarzut, że Nowa Lewica potrafi tylko negować 
rzeczywistość, natomiast nie potrafi stworzyć nic pozytywnego. Sam Dutschke też nie 
potrafił tego uczynić, jego wypowiedzi sprowadzają się jedynie do Marcuse’owskiego 
programu negacji, która ma w przyszłości doprowadzić do czegoś pozytywnego.

Remedium -  rewolucja

Mechanizm zasygnalizowanej tu zmiany opierał się na konieczności przeprowa
dzenia rewolucji społecznej i o ile zarówno Dutschke, jak i Marcuse za podmiot re
wolucji uważali inteligencję i młodzież, o tyle sposoby jej przeprowadzenia znacz
nie ich różniły. Dla Marcusego rewolucja była środkiem do zmiany, dla Dutschke
go celem samym w sobie. Dla Marcusego było jasne, że rewolucji należy dokonać

52 G. L a n g g u th ,  Protestbewegung ..., s. 39.
53 B. R a b e h l,  Zur archaischen fnszenierimg linksradikaler Politik. Ursachen und Auswirkungen des po- 

litischen Exislenzialismits in der Studentenrevolte, [w:] W. K ra u s h a a r ,  Die Frankfurter Schnie und Studenten- 
bewegung..., Band 3, Aufsatze und Kommentare, Register, s. 44.

54 A. M a l in o w s k i ,  Współczesny..., s. 301.
55 Ein Gesprach iiber die Ziikunfl mit Rudi Dutschke. Bernard Rabehl und Christin Semler [w:] G. D u t-  
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Tagebiicher ans zwanzig Jahren, Hamburg 1980, s. 25-26.



zarówno w sferze społecznej, jak i wychowawczej, budując społeczeństwo oparte 
na nowych potrzebach i nowej cywilizacji wolności. W Berlinie w 1967 roku do 
zgromadzonych (ok. 5000 tys. studentów) mówił:

Każda forma życia, każda zmiana otoczenia jest naturalną rzeczywistością, a jej topos ma naturę histo
ryczną. Możemy dzisiaj uczynić świat piekłem, jesteśmy na najlepszej drodze -  państwo to wiecie. Ale 
możemy też uczynić coś całkiem przeciwnego. Koniec utopii to obalenie idei i teorii, które jeszcze 
potrzebowały utopii jako denuncjacji historyczno-społecznej możliwości. Może teraz, w bardzo kon
kretnym sensie, może zostać to ujęte jako koniec historii55.

Przemoc i panowanie według Marcusego konstruują społeczeństwo i jego sy
stem prawny do osiągnięcia takich granic, które uniemożliwiałyby działalność opo
zycji przeciwko aparatowi przemocy57. Należy zmusić ludzi (niewolników cywiliza
cji) do likwidacji warunków własnej niewoli. „Trzeba nimi kierować, uczyć ich ko
rzystania z wolności w nowych warunkach i wręcz przymuszać do wolności”58. 
Marcuse nie krył, że idealnym społeczeństwem byłoby społeczeństwo oparte na 
platońskim ideale władzy filozofów, lecz bez platońskiej surowości. We współczes
nych warunkach oznaczałoby ono społeczeństwo kierowane przez intelektualistów 
(elitę intelektualną), która „słowem i czynem daje świadectwo swemu umiłowaniu 
prawdy, dobra i piękna. Elita owa nie dysponuje jednak żadną realną siłą, dzięki 
której mogłaby samodzielnie zdobyć władzę. Dlatego wstępnym warunkiem jej przy
wództwa jest socjalna i polityczna rewolucja, akcja mas”59.

Rewolucji tej, jak twierdził Marcuse, może dokonać tylko Nowa Lewica, 
składająca się z elity intelektualnej, która pociągnie za sobą proletariat. Takie rozu
mowanie było wynikiem przedstawionej przez Marcusego tezy w rozprawie The 
Obsolence o f  Marxism, że Marks i marksizm się zestarzał i jest zarówno za mało 
radykalny, jak i za mało utopijny60. W wykładzie wygłoszonym podczas Konferencji 
Dialogu Rewolucja w społeczeństwie przemysłowym, zorganizowanej w czerwcu 
1969 roku w Wiedniu przez International Dialogue Committee mówił:

Wszyscy czujemy, że społeczeństwo staje się coraz bardziej represywne i w coraz większym stopniu 
niszczy naturalną skłonność człowieka do bycia wolnym, do samodzielnego kształtowania własnego 
życia bez wyzysku w stosunku do innych. Wszyscy uciśnieni i ci, którzy przez swoją pracę, przez ocze
kiwaną od nich postawę szczęśliwości stają się niewolnikami, wszyscy ci, którzy wyzyskiwani są przez 
wewnętrzną i zewnętrzną politykę kolonialną- a więc MY wszyscy -  chcemy zmiany [...] Lewica musi 
znaleźć odpowiednie środki, aby złamać konformistyczny świat języka polityki i jego politycznych 
zachowań. Musi spróbować obudzić świadomość i sumienie innych. Z nimi będę pracował, póki starczy 
mi sił61.

56 H. M a rc u s e , Das Ende..., s. 11.
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Jak zostało wspomniane, w założeniu Marcusego grupa, która może przeprowa
dzić rewolucję -  to studenci, ponieważ tylko oni posiadają najlepsze ku temu determi
nanty: są to ludzie młodzi, którzy nie zdążyli się jeszcze poddać regułom panującym 
w danym kraju, jako ludzie młodzi o wiele bardziej odczuwają potrzebę szczęścia, 
liczebność młodzieży, jej organizacja i koncentracja na wyższych uczelniach daje mo
żliwość „podniesienia” przez nią tych zagadnień62.

Marcuse, przemawiając do studentów 22 maja 1966 roku podczas kongresu 
w Hamburgu, wyjaśnił, że dla niego istnieją cztery grupy młodzieży: intelektualiści 
i młodzież, nieuprzywilejowani obywatele (Portorykanie, Murzyni), grupy religijno- 
-radykalne, ugrupowania kobiece -  kobiety. Zaznaczył, że tylko pierwsza grupa jest 
zdolna do przeprowadzenia rewolucji i to rewolucji w każdym wymiarze -  począwszy 
od rewolucji politycznej, przez intelektualną, rewolucję w mowie, a na rebelii seksualnej 
kończąc63.

W Die Analyse eines Exemples (Analiza przypadku) pisał: „Spontaniczna jedność 
polityczna, intelektualna i instynktowna rebelia seksualna, rebelia w zachowaniu, języku 
(mowie), moralności seksualnej, w strojach... to się da wyczuć. W nadciągającej opozycji 
politycznej powstaje nowa jakość: jedność polityki i Erosu... Widzę tę jedność w za
ostrzeniu i pogłębieniu opozycji politycznej”64.

Natomiast podczas wykładu na Uniwersytecie w Los Angeles, gdzie przebywał 
na zaproszenie Hansa Meyerhoffa, Marcuse mówił: „Dzisiejsza rebelia toczy się prze
ciwko absurdalnej rzeczywistości systemu, jest rewoltą egzystencjonalizmu... Oni 
(rebelianci) odmawiają tej okropnej definicji ludzkiej wolności, która służy faktyczne
mu podtrzymaniu zniewolenia65.

inteligencja, czyli de facto  ruch protestu, była także podłożem rewolucji w kon
cepcji Dutschkego:

Rozwijający się w USA strajk radykalnych studentów i uczniów -  odnotował w pamiętnikach -  potwier
dzający jednoznacznie tezę Herberta Marcusego, że „śmierć ruchu studenckiego” była i jest życzeniem 
rządzącej burżuazji [...]. Tu chodziło i chodzi nie o posiadającą potencjał rewolucyjny klasę studentów, 
lecz o czas subwersywnej (subversive) walki, która będzie czasem powstania! Radykale siły ruchu studenc
kiego będą zawsze wyraźnie subwersywne, prowadząc nas do transformacji66.

Również w pamiętnikach pod datą 11 maja 1970 roku widnieje następujący 
schemat transformacji:

62 F. R y s z k a , Herbert Marcuse i studenci, .Argumenty” 1969, nr 13, s. 11. Termin „władza potrzeb” odnosi 
się do przykładów zawartych w pracy Eros i cywilizacja. W wywiadzie dla francuskiego tygodnika „L’Express” (22 
września 1968) mówił: „Na przykład potrzeba kupowania nowego samochodu co dwa lata, potrzeba kupowania nowego 
telewizora, potrzeba oglądania telewizji przez pięć, sześć godzin dziennie. Jest to życiowa potrzeba dla znacznej części 
ludzkości, a jest to potrzeba agresywna i represywna”.

63 W. K r a u s h a a r ,  Die Frankfurter Schule und Studentenbewegung..., Band 1: Chronik, Hamburg 1996,
s. 233.

64 H. M a rc u s e ,  Die Analyse eines Exempels (Hauptreferat), „Neue Kritik” 7. Jg, Juni/August 1966, nr 36/37,
s. 35.

65 P. E. Je n  se n , Herbert M arcuse Nachgelassene Schriften, Das Schicksal der biirgerlichen Demokratie, 
Band 1, Lunberg 1999, s. 70.

66 R. D u ts c h k e ,  Jeder hat sein Leben ganz zu leben, Die Tagebucher 1963-1979, Koln 2003, s. 126.
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W wywiadzie dla telewizji NDR pt. Rebellion der Studenten podkreślał: „Re
wolucja, której my chcemy, to rewolucja, która pobudzi samodzielność mas we 
wszystkich obszarach życia społecznego. I dokona zmiany w społeczeństwie dopiero 
wtedy, gdy większość będzie zdecydowana do poparcia tych zmian”68.

Oczywiście nie można zapomnieć, że już pod koniec lat 60. dla niektórych 
teoretyków Nowej Lewicy stało się jasne, że rewolucja bez udziału proletariatu nie 
ma żadnych szans. Dlatego też zaczęto tworzyć tzw. Basisgruppen, czyli grupy ba
zowe, które miały stworzyć bazę dla rewolucji w zakładach pracy. Ideologiczną pod
stawą tej koncepcji było hasło „samorealizacji społeczeństwa” i „samoorganizacji 
miejsca pracy”. Grupy te prowadziły różnorodną działalność, np. uprawiały agitację 
w zakładach pracy przeciwko wojnie w Wietnamie oraz próbowały wyjaśnić cele 
ruchu studenckiego. Mamy tu do czynienia z próbą połączenia przez Dutschkego 
teorii i praktyki rewolucyjnej. Dał temu wyraz w koncepcji „guerilli miejskiej”69.

Rewolucja, będąca naturalnym sposobem zmiany stosunków społecznych, 
była wynikiem narastającego postępu technicznego, który z jednej strony likwiduje 
pracę, z drugiej strony „likwiduje” robotników, zastępując ich maszynami. Powołu
jąc się na Marcusego, Dutschke pisał: „ta zmiana konstelacji powoduje, że to nie 
wartości obiektywne przekładają się na wartość czasu pracy, stając się jej wyznacz
nikami, lecz totalitamość świata maszyn [...] Struktura integralnego etatyzmu two
rzy gigantyczny system manipulacji, który wytwarza zupełnie nową jakość w cier
pieniu mas. Z tego cierpienia masy nie są w stanie już się podnieść”70. Dlatego też 
w starciu z państwową machiną przemocy opozycja musi także jej użyć, aby uświa
domić masom przemoc aparatu państwowego. Propagowana w krajach Trzeciego 
Świata „propaganda wystrzałów” -  według Dutschkego miała zostać uzupełniona te
raz przez -  „propagandę czynu w metropoliach”71.

67 Ibidem , pod schematem widnieje jeszcze dopisek: W kwestii „praktycznej aktyw ności" (der praktischcn 
Aktivitat) mam wiele fantazji do zrealizowania.

68 NRD-Sendung, Rebellion der Studenten, von Christian Herrendoerfer und Winfried Scharlau, 10 August 
1967, [w:] G. D u ts c h k e - K lo tz ,  H. G o l lw i tz e r ,  J. M ie rm e is te r ,  Rudi Dutschke „Mein langer M arsch’’..., 
s. 1 2 .

69 Termin „guerilla miejska” po raz pierwszy został użyty właśnie przez Dutschkego, wzmianka na ten te
mat pojawia się w jego notatkach ok. 1966 roku. A już podczas wrześniowego kongresu SDS w 1967 roku Dut
schke nawoływał studentów do budowy „guerilli sabotażowej” i „guerilli oporu” . Krzyczał: „musimy prowoko
wać, ponieważ tylko wtedy zdobędziemy posłuch!” Ta koncepcja czynnego oporu w metropoliach, będąca uzu
pełnieniem „guerilli wiejskiej” państw Trzeciego Świata, wyraźnie w swojej formie nawiązywała do fokusowej 
teorii Che Guevary i do niektórych założeń „teorii partyzanckiej” Carla Schmidta. Dutschke chciał, aby zbudowa
ny został tzw. „miejski aparat militarny” . Według tej koncepcji miały powstać tzw. soi. .. ne bazy guerilli składają
ce się z małych grupek po 4-6 bojowników, którzy prowadziliby „normalne podwójne życie”.

70 R. D u ts c h k e ,  H. J. K ra h l, Organisationsreferat a u f der XXII. Delegiertenkonferenz des Sozialisti- 
schen Deutschen Studentenbundes, 5. September 1967, [w:] „Discus -  Frankfurter Studentenzeitung”, 30. Jg, nr 
1/2 Februar 1980, s. 6-9, [w:] W. K ra u s h a a r ,  Die Frankfurter Schule und Studentenbewegung..., Band 2: Doku- 
mente, nr 152, s. 289-290 oraz www.labandavaga.de/klassiker (20 grudnia 2005).

71 Ibidem.
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Rok 1967 to czas, kiedy Dutschke już otwarcie mówił publicznie o swojej 
koncepcji walki zbrojnej. Wspomniana „propaganda czynu w metropoliach” to nic 
innego jak przeniesie na grunt antyautorytarystów Cheguevarowskiej koncepcji gu- 
erilii, ale guerilii zurbanizowanej. Ta koncepcja została przez Dutschkego wygłoszo
na expressis verbis podczas kongresu przeciwko wojnie w Wietnamie, który odbył się 
w Hanowerze pod hasłem „Hochschule und Demokratie. Bedingungen und Organisa- 
tion des Widerstandes” (Szkoła wyższa a demokracja. Warunki i organizacja oporu)72, 
powtórzona w lipcu tego samego roku w czasie konferencji w Berlinie. Dutschke za
prezentował dość radykalne stanowisko, odrzucając „pryncypialny pacyfizm, który 
uznał za kontrrewolucyjny, ponieważ odwraca się on od ofiar aparatu przemocy dane
go reżimu”73. Zamiast tego przedstawił apologię walki zbrojnej. Mówił: „pełna identy
fikacja z koniecznością rewolucyjnego terroryzmu i walki rewolucyjnej w Trzecim 
Świecie jest niezbędnym warunkiem walki wyzwoleńczej walczących narodów i roz
woju form oporu u nas!”74. Należy zwrócić uwagę, że pojawiające się tu słowo terro
ryzm ma wymiar pozytywny, jest warunkiem koniecznym zarówno dla Trzeciego 
Świata, jak również dla walki w metropoliach.

*  * *

Przedstawiona tu koncepcja budowy nowej rzeczywistości, nowego społeczeństwa 
oraz rewolucji, która miała doprowadzić do realizacji tych projekcji, jest koncepcją 
niewątpliwie utopijną. Jak twierdził Dutschke: „Stworzenie konkretnej utopii jest naj
ważniejszym zadaniem [...], zwłaszcza teraz w czasie długiego, bardzo długiego 
i skomplikowanego okresu przejściowego”75. Nowa Lewica ukształtowała takie po
stawy obywatelskie, którym blisko było zarówno do kwietystycznych bitników i hippi
sów, jak i do terrorystów na miarę RAF-u (niem. Rote Armee Fraktion -  Frakcja Czer
wonej Armii) i Czarnych Panter. Ukształtowała ruch protestu, któiy stał się realną 
odpowiedzią na politykę wewnętrzną poszczególnych państw. I mimo że finalnie po
niosła klęskę, czyli nie doprowadziła do rewolucji społecznej, obalenia systemu i stwo
rzenia nowej rzeczywistości społecznej, to stworzyła punkt wyjścia dla nowych postaw 
obywatelskich i nowych form aktywności społecznej i politycznej. Przejawem tego jest 
współczesny ruch i partie Zielonych w Europie oraz wszelkie ruchy społeczne jak np. 
feminizm, czy też ruch obrony praw człowieka.

Pojawia się wobec tego pytanie, czy faktycznie problem społecznej przebudo
wy i społecznego oddziaływania na aparat państwowy jest faktycznie problemem tak 
odległym współcześnie? Czy takie formy społecznej postawy obywatelskiej w „oby
watelskich” społeczeństwach nie mają szansy na ponowną realizację? Parafrazując sło
wa Dutschkego, można powiedzieć, że „długi marsz przez instytucje” nadal trwa...

72 R. W ig g e r s h a u s ,  Die Frankfurter Schule..., s. 6 8 6 .
73 W. K r a u s h a a r ,  K. W ie la n d ,  J. P. R e e m ts m a , Rudi Dutschke..., s. 43.
74 Yietnam  -  Die Dritte Welt und die Opposition in den Metropolen, Podiumsdiskussion, [w:] H. M a rc u 

se. Das Ende der Utopie. Vortrage und Diskussionen in Berlin 1967, Frankfurt am Main 1980, s. 151.
75 R. D u ts c h k e ,  Spiegelgespreich, 12. Juli 1967, cyt. za: R. W ig g e r s h a u s ,  Die Frankfurter Schule...,

s. 689.



Aneks

Herbert Marcuse (19 lipca 1898 -  29 lipca 1979), filozof, socjolog, politolog niemiecki. Obok Maksa 
Horkheimera i Theodora W. Adomo uważany za głównego twórcę szkoły frankfurckiej. Od 1932 roku 
związany był z Institut fur Sozialforschung we Frankfurcie nad Menem. Podczas politycznej emigracji 
frankfurtczyków do Stanów Zjednoczonych (z chwilą dojścia Hitlera do władzy), podejrzewany o pracę 
w wywiadzie i współpracę z CIA, czego mu nigdy nie udowodniono. Od tego czasu mieszkał i wykładał 
w Kalifornii. Tam też powstały wszystkie jego ważniejsze dzieła, w których rzeczywistość społeczna 
przedstawiana była jako amalgamat freudowskiej psychoanalizy i wczesnomarksistowskiej alienacji. 
W latach 60. XX wieku, na fali studenckich protestów, stal się najbardziej znanym i najczęściej cytowa
nym przedstawicielem szkoły frankfurckiej. Często nazywany ojcem rewolucji studenckich i młodzie
żowych. Jego nazwisko wymieniano obok Marksa i Mao Tse-tunga (3xM, które interpretowane w tzw. 
duchu mahometanskim znaczyło: Marks -  Bogiem, Marcuse -  Prorokiem, Mao -  ich mieczem). Marcu
se chętnie uczestniczył w dyskusjach ze zrewoltowaną młodzieżą, przywódcami i aktywistami ruchu 
Nowej Lewicy, takimi jak R. Dutschke, H. J. Krahl, W. Lefevre, P. Gang. To właśnie jego uważa się za 
twórcę klasycznej definicji nowolewicowej doktryny. W literaturze przedmiotu okres studenckiej rebelii 
bardzo często nazywany bywa epoką marcuseanizmu.

Ważniejsze prace: Reason and Revolution. Hegel and the Rise o f  Social Theory, New York 1941 
{Rozum i rewolucja. Hegel a powstanie teorii społecznej, tłum. Warszawa 1966), Eros and Cmlisation. 
A Philosophical Inąuiry into Freud, Boston 1955 (Eros i cywilizacja, tłum. Warszawa 1998), Das Ende 
der Utopie, Berlin 1967, Soviet Marxism: a critical analysis, New York 1958, One-Dimensional Man. 
Studies in the Ideology o f  Advanced Jndustrial Society, Boston 1964 (Człowiek jednowymiarowy. Bada
nia nad ideologią rozwiniętego społeczeństwa przemysłowego, tłum. Warszawa 1991).

Alfred Willi Rudolf Dutschke (7 marca 1940 -  24 grudnia 1979), socjalista, doktryner i filozof, czło
nek niemieckiej organizacji studenckiej Sozialistischer Deutscher Studentenbund (SDS) i szef jego 
antyautorytarnego skrzydła. Faktyczny i niekwestionowany przywódca nowolewicowego poruszenia 
w Niemczech Zachodnich. W życie polityczne aktywnie zaangażowany od 1966 roku. Zorganizował 
i wziął udział w licznych demonstracjach m.in. przeciwko wojnie w Wietnamie, ustawom o stanie wy
jątkowym czy też utworzeniu wielkiej koalicji. Charyzmatyczna osobowość Dutschkego ujawniła się 
podczas tzw. demonstracji czerwcowych będących reakcją środowiska studencko-intelektualnego na 
zastrzelenie przez funkcjonariusza policji studenta Bennona Ohnesorga (2 czerwca 1967). Zorganizował 
wtedy liczne demonstracje m.in. kampanię anty-Springerowską, która domagała się uwłaszczenia kon
cernu Axela Springera. W zasadzie został uznany wtedy za „teoretyka”, który dystansuje się od akcji 
terrorystycznych. 11 kwietnia 1968 roku został postrzelony przez rzekomego prawicowego radykała. 
Skutkiem tego wydarzenia były zarówno krajowe, jak i międzynarodowe protesty. W 1969 roku powró
cił do działalności politycznej, wziął udział w zorganizowaniu kongresu wietnamskiego w Berlinie 
Zachodnim. W 1970 roku rozpoczął studia na Uniwersytecie w Cambridge, ale został ponownie wyda
lony z Wielkiej Brytanii, ze względu na rzekomą działalność „subwersyjną”. Wyemigrował do Danii, 
następnie w 1973 roku otrzymał tytuł doktora nauk filozoficznych (dysertacja doktorska na temat: Zur 
Differenz des asiatischen und westeuropaischen Weges zum Sozialismus (O różnicy pomiędzy azjatycką 
a zachodnioeuropejską drogą do socjalizmu). W 1974 roku wydana została spopularyzowana forma jego 
dysertacji pt. Yersuch, Lenin a u f die Fiisse zu stellen (Próba postawienia Lenina na nogi), w książce tej 
opisał swoje wyobrażenia o drodze Republiki Federalnej Niemiec do socjalizmu. Tam również znalazła 
się kontrowersyjna teza, że tylko RFN ma prawo do roszczenia sobie prawa przywództwa w tym zakre
sie. Od 1975 roku Dutschke pracował nad projektem badawczym Wolnego Uniwersytetu w Berlinie, 
którego celem było porównanie świata pracy w RFN, NRD i ZSRR. Od 1976 roku pracował jako wy
kładowca w Norwegii i we Włoszech oraz Holandii. Ponownie włączył się aktywnie w życie polityczne, 
udzielał wywiadów, opublikował szereg artykułów dla lewicowych periodyków, uczestniczył w demon
stracjach przeciwko broni atomowej. W tym czasie czynnie zaangażował się w Ruch Zielonych (Die 
Grune).


