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Kryzys cywilizacyjny międzynarodowego kapitali-
zmu, którego gwałtowne symptomy pojawiły się w ostatnich 
czasach w sferze gospodarczej, politycznej, społecznej i eko-
logicznej spowodował ponowne zainteresowanie nauk spo-
łecznych analizą wewnętrznych sprzeczności, charakteryzu-
jących współczesny kapitalizm. Celem tej analizy jest okre-

ślenie nowych paradygmatów dla życia społeczeństw. U źródeł nowej fali poszukiwań 
leży przekonanie o konieczności pełnego zrozumienia historycznego momentu prze-
mian, gdy problemy nie znajdują rozwiązania w ramach istniejących instytucji, jak 
również o potrzebie przewartościowania krytycznego spojrzenia, pozwalającego jasno 
zobaczyć sprzeczności, na których opiera się obecny system organizacji społeczeństwa 
oraz przywrócenia myśli utopijnej, która wciąż pobudza do walki epistemologicznej 
i społecznej. Bodźcem i okazją do powyższych działań jest, co można zaobserwować, 
odnowiony ruch powrotu do źródeł krytycznej myśli latynoamerykańskiej, którego 
przykładem jest książka Religión sin redención. Contradicciones sociales y sueños des-
piertos en América Latina („Religia bez odkupienia. Społeczne sprzeczności i rozbu-
dzone marzenia w Ameryce Łacińskiej”).  

 Podczas uroczystości upamiętniającej 150 lat ogłoszenia manifestu partii komu-
nistycznej, historyk Erick Hobsbawm podkreślał zawarte w nim trzy kwestie, najistot-
niejsze z punktu widzenia światowej filozofii, zwłaszcza dla tych, którzy niezależnie od 
prognozowanego końca Historii chcą uparcie dążyć do analizowania rzeczywistości. 
Odnosił się do analiz realizowanych z perspektywy zaangażowania w walkę episte-
miczną, społeczną i polityczną, wykazujących sprzeczności, na których opiera się 
współczesny porządek społeczny. Przede wszystkim zachęcał do podjęcia walki z me-
dialną niechęcią, do przekraczania koniunkturalnego spojrzenia sugerującego „nowy 
porządek społeczny”, proponując by powrócić do długoterminowych analiz, które wy-
kazałyby historię sprzeczności charakteryzujących kapitalizm. Ponadto zachęcał do ob-
serwowania procesów przemian społecznych, dystansując się od perspektywy determi-
nistycznej, która przesłania rolę, jaką w przemianach rzeczywistości odgrywają aktorzy 
społeczni i utopie. W tym celu sugerował, że przemiany mogą być rozumiane jako wy-
nik propozycji filozoficznych i opcji etycznych, którym udało się przeniknąć w sferę 
praktyki politycznej. Podkreślał również, że należy koniecznie wykazać, że problemy 
teraźniejszości nie są fatalnym zbiegiem okoliczności, na który nie ma rady, lecz prze-
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ciwnie, odpowiedzią na nie jest dyskurs wywrotowy, będący odpowiedzią na zapotrze-
bowania i nowe problemy, właściwe dla danego momentu historycznego1.  

 Książka Religión sin redención: Contradicciones sociales y sueños despiertos en 
América Latina udowadnia czytelnikowi, że te słowa zachęty nie stanowią jedynie teo-
retycznej deklaracji programowej, ale mogą krystalizować się dzięki systematycznym 
wysiłkom badawczym, które, tak jak to ma miejsce w tym przypadku, posiłkują się 
wiedzą z zakresu socjologii, historii, filozofii i teologii w ich wydaniu krytycznym. 
W interesującej nas publikacji przekonamy się, że ten interdyscyplinarny dialog niesie 
w sobie odpowiedź na takie pytania, jak: a) jakiego rodzaju tendencje społeczno-
historyczne przyczyniają się do utrwalania modelu dominacji kolonialnej w społeczeń-
stwach latynoamerykańskich; b) w jaki sposób ten model dominacji kształtował wizję 
świata, uznawaną za prawomocną, która znajduje wyraz w istniejących instytucjach po-
litycznych, ekonomicznych i kulturalnych?; c) jakie propozycje dotyczące modelu cy-
wilizacji, które zrywają z dotychczasowymi wzorcami dominacji, kontroli i wyzysku, 
typowymi dla systemu współczesnego/kapitalistycznego/świata pojawiły się po stronie 
krytycznej myśli filozoficznej? Książka ta wpisuje się w tradycję historycznego wysiłku 
zmierzającego do postrzegania Naszej Ameryki jako miejsca, które poniosło materialne 
i duchowe konsekwencje europocentryzmu, a jednocześnie było polem dla obfitych po-
szukiwań racjonalnych rozwiązań emancypacyjnych wobec ekspansywnego modelu 
cywilizacyjnego kapitalizmu.  

Kolonializm władzy, kapitalizm i nowoczesność 

 Wobec tak określonego celu autor konstruuje dzieło o charakterze krytycznym, 
w którym kładzie nacisk na kwestię rozumienia nowoczesnego systemu hegemoniczne-
go, uniwersalnej dynamiki kapitalizmu oraz kolonialnych cech władzy. Już na wstępie, 
korzystając z dorobku m.in. Immanuela Wallersteina, Anibala Quijano i Enrique Dusse-
la, podkreśla, że ustanowienie światowego systemu, nadejście nowoczesności oraz po-
jawienie się kolonialnych cech władzy należy rozumieć jako zjawiska socjo-historyczne 
występujące jednocześnie, na które nakładały się przykłady dominacji klas panujących, 
zarówno pochodzących z metropolii, jak i lokalnych. Historyczne połączenie tych pro-
cesów miało decydujące znaczenie po pierwsze dla rozwoju logiki rabunkowej eksploa-
tacji środowiska naturalnego oraz wyzysku siły roboczej, co znajdowało uzasadnienie 
w systemie klasyfikacji społecznej, terytorialnej i rasowej. Zgodnie z przyjętą taksono-
mią, o kolonialnym charakterze, nowe terytoria i ludność je zamieszkująca są postrze-
gane jako przedmiotowe wobec paradygmatu postępu, który zawiera w sobie usprawie-

                     
1 Hobsbawm, Erick (1998), „Introducción”, w: El Manifiesto Comunista, Ed. Crítica, Barcelona, 
ss. 21-27.  
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dliwienie dla przemocy w stosunku do tego, co jest kolonizowane oraz narzucanie no-
wych form niewolnictwa i służby i który opiera się na swobodnym rozporządzaniu zie-
mią, co wynikało z podporządkowania sobie form organizacji społecznej, które zetknęły 
się z inwazją.  

W tym przypadku trzeba koniecznie wspomnieć, że te same tendencje są obecne 
u podstaw rozprzestrzeniania się cywilizacyjnego projektu kapitalistycznego, który po-
trzebuje dla swej historycznej konsolidacji zarówno wzajemnych powiązań między 
światowymi rynkami, jak i rzeczywistej przestrzeni dla eksploatacji środowiska natural-
nego oraz korzystania z siły roboczej. Widoczny jest od razu paradoks, że projekt ten, 
oparty na logice przemocy, nie miałby racji bytu, gdyby nie towarzyszył mu dyskurs 
wywodzący się z tendencji emancypacyjnych, gdyby nie wiązał się z wyobrażeniami 
pozwalającymi uzasadnić nieuchronność inwazji, rozumianej jako wrota do cywilizacji, 
jako niezbędny krok, który miał skierować ludność lokalną, trwającą w stanie sprzed 
cywilizacji, w stronę historycznej transcendencji. Uniwersalizacja idei wyższości geo-
politycznej i rasowej miała związek z wyzwoleńczym dyskursem salvajismo, dzikości, 
który stworzył podstawy dla zinstytucjonalizowania sposobu traktowania różnicy po-
przez dyskryminację, wykluczenie oraz narzucanie symbolicznych form właściwych dla 
imperializmu. 

 Po drugie, należy zauważyć, że patrząc z perspektywy analitycznej przyjętej 
przez autora, implikacje wspomnianych tendencji wykraczają poza sferę ekonomiczną, 
niosąc ze sobą poważne konsekwencje widoczne w strukturze społecznej, jak również 
w sferze epistemologicznej. W tym sensie, rasowe podziały w świecie pracy mają wiele 
wspólnego z ukonstytuowaniem negowanej inności, z tendencją do czynienia niewi-
docznymi form organizacji i produkcji życia kolektywnego, materialnego i symbolicz-
nego wśród ludności indiańskiej. Według słów Luisa Martineza:  

Od czasów podboju Ameryki zostały ustanowione nowe relacje władzy nie tylko 
w sferze społecznej, ale również na poziomie epistemologicznym. Od wieku XVI 
możemy obserwować walkę wyobrażeń (kolonizatorzy i kolonizowani), pozostających 
w ciągłej transformacji. Kolonizatorzy usiłują narzucić swoje wyobrażenia za pomocą 
religii, aby później zaszczepić również swoje wartości, Welstanschauung, kulturę i moral-
ność2. 

Uporczywy kolonializm 

 Przyjmując powyższe fakty za punkt wyjścia, autor podkreśla, że późniejsze dą-
żenia do niepodległości nie doprowadziły do pełnej emancypacji, która wykazałaby 
różnorodne aspekty kolonialnej dominacji. Chociaż tendencje polityczne wpisane w dą-
                     
2 Martínez, Luis (2011) Religión sin redención. Contradicciones sociales y sueños despiertos en 
América Latina, Ediciones de Medianoche –Universidad de Zacatecas, s. 39. 
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żenie do wyzwolenia charakteryzowały się kwestionowaniem modelu kolonialnej do-
minacji, jednakże procesy te nie doprowadziły do politycznego, kulturowego i gospo-
darczego wyzwolenia. Uznanie obywatelskiego paradygmatu przez najważniejsze pań-
stwa światowego systemu nie znalazło odbicia w odejściu od kolonialnych cech władzy. 
Wręcz przeciwnie, ten model dominacji umocnił się pod patronatem i zgodnie z logiką 
Państwa-Narodu, uznanego za najwyższy paradygmat organizacji stosunków politycz-
nych i społecznych, będący środkiem wiodącym do nowoczesności. Europocentryczne 
naśladownictwo prawnej, politycznej i kulturowej konstrukcji Państwa-Narodu ozna-
czało kosztowne odsunięcie w czasie zadania, polegającego na tworzeniu scenariuszy 
organizacji władzy zgodnych z żądaniami społeczeństw uciskanych w okresie konkwi-
sty. Jednocześnie ta właśnie dynamika przyczyniła się do umocnienia swoistej schizo-
frenii, której nie udało się wyplenić z latynoamerykańskiej rzeczywistości, a mianowi-
cie jednoczesnego istnienia liberalizmu politycznego i prawnego i niesymetrycznej, peł-
nej nierówności struktury społecznej, którą cechują ograniczone prawa obywatelskie, co 
prowadzi do odtwarzania systemu klasyfikacji społecznej i rasowej typowego dla po-
rządku kolonialnego.  

 Komentując ten problem autor zauważa, że: 

[K]olonialne cechy władzy, których początki sięgają XVI wieku skonsolidowały 
się w wieku XIX, w okresie po procesach niepodległościowych. Quijano podkreśla, że 
kolonialny typ władzy znalazł wyraz ponownie w okresie kształtowania państw 
narodowych. Formowanie się państw narodowych w Ameryce Łacińskiej było kolejnym 
przejawem nie tylko kolonializmu, ale również określonej logiki światowego systemu. 
Quijano utrzymuje, że w trakcie procesu organizowania się państw narodowych 
większość metyska, czarna i indiańska została wykluczona z rzeczywistych decyzji w ra-
mach tej formacji państwowej. Kreolska mniejszość przejęła kontrolę w państwach 
narodowych. Paradygmat kolonizatorski przeniósł się z Półwyspu Iberyjskiego do Anglii, 
Francji i Niemiec. Prawdziwe wyzwolenie nie nastąpiło, w dosłownym znaczeniu tego 
słowa, miało miejsce jedynie przegrupowanie na kolonialnym horyzoncie3. 

 Przy takiej charakterystyce latynoamerykańskiej organizacji życia politycznego 
i społecznego, nie jest przypadkowe, że jednym z wciąż aktualnych postulatów ruchów 
i procesów ludowych w Ameryce Łacińskiej jest równe traktowanie i uznanie praw lud-
ności tubylczej oraz ich miejsca na ziemi – tak chłopów, jak i potomków Afrykanów. 
Ciągłość tej walki pokazuje, jak głęboki był wpływ kolonializmu na sposób sprawowa-
nia władzy, a także jest dowodem na to, że w społeczeństwach latynoamerykańskich 
wciąż jeszcze nie zostały przezwyciężone wartości nowoczesnej hegemonii oraz asyme-
tryczna forma światowego systemu kapitalistycznego. Trafność przeprowadzonej tu 
analizy polega na wskazaniu tej tendencji jako właściwości towarzyszącej rozwojowi 

                     
3 Martínez, op. cit., s. 56.  
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systemu hegemonicznego w polityce i kulturze od bardzo dawnych czasów, co oznacza-
ło w praktyce narastanie sprzeczności, którym nie poświęcano uwagi, a które mają pod-
stawowe znaczenie dla emancypacyjnych projektów politycznych Naszej Ameryki.  

 Wspomniane procesy pozostawiły głębokie ślady i służyły podtrzymywaniu 
praktyk neokolonialnej dominacji, których przejawem było stosowanie przemocy, na-
rzucanie wytycznych rozwoju gospodarczego, akceptowanie imperialistycznej władzy, 
nastawionej na zajmowanie i rzeczywistą kontrolę terytoriów, jak również odsuwanie 
w czasie możliwości przyjęcia takiej formacji politycznej, która byłaby spójna z kultu-
rową różnorodnością. Czytając opowieść autora na temat początków i korzeni latynoa-
merykańskiego modelu instytucjonalnego trudno jest uznać, że strategie bezpieczeństwa 
narodowego, przyjmowane w tej części świata wynikają ze zwykłego zbiegu okoliczno-
ści. Podobnie rzecz się ma z bezkrytycznym uznawaniem ponadnarodowych kierunków 
organizacji gospodarki, rządami utrzymującymi permanentny stan wyjątkowy w krajach 
półkuli południowej, a także z powtarzającymi się cyklicznie krucjatami militarystycz-
nymi, które są realizowane poprzez instytucje i strategie kontroli w najsilniejszych pań-
stwach kontynentu. Kolonializm władzy, który jest zakamuflowany w formach kapitali-
zmu obecnych w Naszej Ameryce oznacza, że rzeczywiste dążenie do dekolonizacji jest 
problemem wciąż aktualnym. Konieczne jest zatem ponowne przemyślenie zasięgu 
i granic państw narodowych, stanowiących ramy dla sprawowania władzy nad społe-
czeństwami, jak również potwierdzenie autonomii i wprowadzenie nowej koncepcji ży-
cia obywatelskiego, w której znalazło by się miejsce dla wykluczonych, tych którzy 
znaleźli się poza nawiasem społeczeństw opartych na polityce liberalnej. 

 Opierając się na przedstawionych rozważaniach, publikacja ta dowodzi, że skut-
ki wspomnianych procesów społeczno-kulturowych znajdują wyraz nie tylko w sferze 
instytucji politycznych, ale również w paradygmatach postępu, których ucieleśnieniem 
są w społeczeństwach latynoamerykańskich zjawiska reprezentatywne dla rynku. Autor 
analizuje przykład centrów handlowych, które w jego rozumieniu są modelowym prze-
jawem kolonialnego dyskursu. Przykład ten dowodzi, że kolonialny charakter władzy 
znajduje wyraz nie tylko jako wzorzec dominacji, widoczny w sposobie organizacji in-
stytucji politycznych, ale również przejawia się w sposobie myślenia, percepcji i działa-
niach, nadających sens codziennym czynnościom. Obecny jest również w społecznie 
przyjętych wyobrażeniach i poglądach, które znajdują odbicie w życiu społeczeństwa 
konsumpcyjnego. Stosunki społeczne w latynoamerykańskim odległym świecie świad-
czą o przyswojeniu paradygmatu konsumpcji, bliskości i przynależności do dominują-
cego powszechnie modelu estetycznego, służącego jako mechanizm różnicujący, pod-
kreślającego różnicę i dystans kulturowy. Wiąże się on z upowszechnieniem american 
way of life jako niepodważalnego wzoru pożądanego stylu życia, które polega na uczes-
tniczeniu w stereotypie kolonialnej hegemonii. 
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W tym sensie autor zwraca uwagę, że: 

[O]środki handlu są głównym obiektem dyskursywnym w kolonialnej narracji. 
Z jednej strony współtworzą symboliczną konfigurację społecznych wyobrażeń, a z dru-
giej konsolidują wpływy kapitału zagranicznego w codziennym życiu bohaterów. Społe-
czeństwo konsumpcyjne jest przedstawione jako podstawowa idealna formacja dla rozwi-
niętego świata demokratycznego, a zwłaszcza dla świata cywilizowanego4. 

Utopie, wyzwolenie i myśl krytyczna 

 Wobec tak naszkicowanej mapy niektórych mechanizmów afirmacji logiki neo-
kolonialnej władzy, wydaje się konieczne zwrócić uwagę, że niezależnie od nasilenia 
i zakorzenienia prezentowanych tendencji wciąż nadzieja nie została zniszczona, za-
równo w sferze kulturalnej, epistemicznej, jak i politycznej. W całej latynoamerykań-
skiej historii zwraca uwagę ciągłe dążenie do przywrócenia myślenia racjonalnego, do 
tworzenia wizji przeciwstawiających się poczuciu, że nieuchronne przeznaczenie skazu-
je ten kontynent na sytuację poddaństwa i wyniszczenia. Takie rozumowanie oraz wy-
nikające z niego projekty i utopie były źródłem oporu przeciw neokolonialnej dominacji 
i stanowiły podstawę dla formujących się ruchów społecznych, a także dla budowania 
dyskursu filozoficznego, który przywoływał rolę rozumu „jako broni w walce z fety-
szami systemu uchodzącymi za prawdy”. W propozycjach takich jak transmodernizm, 
różnorodność (pluridiversidad), biocywilizacja i ekosocjalizm utopijna wizja świata 
konstruowana jest w oparciu o podejście krytyczne, demaskuje mity, na jakich zbudo-
wany jest współczesny kapitalizm. Jest to zbiór idei ukierunkowanych na rozbrojenie 
fundamentów dominacji oraz wskazanie nowych dróg cywilizacji. 

 W przypadku ruchów społecznych, przebłyski myśli utopijnej są dostrzegalne 
w realnym dążeniu do podejmowania walki o władzę społeczną, które charakteryzuje 
podnoszenie kwestii zawłaszczenia ziemi, dążenie do autonomii wobec starej centrali-
stycznej praktyki polityki państwa, uznawanie poczucia tożsamości za podstawę podej-
mowanej krytyki i przekraczania eurocentrycznych poglądów obywateli. W tym sensie 
można zaliczyć epistemiczne wartościowanie tradycyjnej wiedzy w procesie krytycznej 
edukacji i rekonstrukcje przeszłości do strategii i procesów będących potwierdzeniem, 
że utopie są tworzone wciąż na nowo.  

 W tym miejscu autor przedstawia interesujący dialog między niektórymi z naj-
ważniejszych przedstawicieli współczesnej myśli krytycznej: Blochem, Boffem, Dusse-
lem, Zizeckiem i Lowym. Ten uporczywie podtrzymywany dyskurs wykazuje potrzebę 
zdefiniowania projektu etycznego, opartego na źródłach myśli krytycznej, w którym 
udałoby się zatrzeć sztuczne rozróżnienie między człowiekiem a naturą. W czasach ta-

                     
4 Martínez, op. cit., s. 107.  
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kich jak obecne, kiedy strukturalny kryzys kapitalizmu ujawnia największe sprzeczności 
tego systemu, pojawia się, jako postulat etyczny, „zasada nadziei” i wezwanie do rady-
kalnych politycznych działań.  

Przejawem szczególnego wybuchu „zasady nadziei” jest tendencja do wskazywa-
nia najgorszych skutków kapitalizmu: przerażającej nędzy i alarmującej degradacji środo-
wiska. Ekosocjalizm, jako konkretna utopia, powinien walczyć o społeczną emancypację 
i wyzwolenie naszej planety z zagrożeń ekologicznych. Oddzielenie walki politycznej 
i społecznej od kwestii ochrony środowiska byłoby ogromnym błędem. Trzeba uratować 
Ziemię i zlikwidować problem głodu5.. 

 Zebrane tu refleksje, historyczna analiza procesów dominacji oraz utopii prowa-
dzą do wniosków, że zarówno wiedza, jak i polityka konstruowane są w procesie, 
w którym obecne są sprzeczności i walka. W okresie, gdy toczy się walka o przetrwanie 
naszej planety, staje się imperatywem etycznym i politycznym dzielenie się wiedzą 
i praktyczne działania w celu jej wyzwolenia. Wszystko wskazuje na to, że zadania sy-
gnowane przez prekursorów latynoamerykańskiej rewolucji epistemicznej, takich jak 
Pablo Gonzales Casanova, Ruy Mauro Marini, Orlando Fals Borda i sam Paulo Freire, 
są wciąż aktualne. Pokolenie autorów myśli krytycznej nawołuje do przyjmowania 
równie krytycznej i radykalnej postawy, której świadectwem będzie nowa analiza rze-
czywistości, lektury, świadczące o historycznych korzeniach poruszanej problematyki, 
a także utopie, nadające sens walce o władzę społeczną w Ameryce Łacińskiej.  
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5 Martínez, op. cit., p. 127. 
6 César Osorio Sánchez – adwokat i socjolog kolumbijski. Profesor na Wydziale Studiów 
Edukacyjnych, Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. 


