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„Dzi!kuj! studentom uczestnicz"cym w moim warsz-
tacie pisarskim prowadzonym w ramach studiów 
miejskich na Uniwersytecie Warszawskim za uwagi 
do wcze#niejszej wersji tego tekstu, a zw$aszcza Sylwe-
riuszowi Królakowi za podsuni!cie pomys$u na tytu$”. 

„%atwiej wyobrazi& sobie koniec #wiata ni' koniec kapi-
talizmu” – to cz!sto powtarzane zdanie sta$o si! w kr!-
gach akademickich potoczn" definicj" wspó$czesnego 
kryzysu wyobra(ni. „Slogan ten celnie ujmuje to, co rozu-
miem przez «realizm kapitalistyczny»”, pisze na przyk$ad 
Mark Fisher. „Dystopijne filmy i powie#ci by$y niegdy# 
&wiczeniem takiej wyobra(ni – opisywane przez nie ka-
tastrofy s$u'y$y za narracyjny pretekst do wy$onienia si! 
odmiennych sposobów 'ycia”. We wspó$czesnych dysto-
piach, takich jak film Ludzkie dzieci (2006), „wyobra'ony 
[…] #wiat wydaje si! by& raczej ekstrapolacj" czy prze-
rysowaniem naszego #wiata ni' alternatyw" dla niego”1. 

 ! M. Fisher Realizm kapitalistyczny: czy nie ma alternatywy?, prze". 
A. Karalus, Ksi#$ka i Prasa, Warszawa %&%&, s. !&.
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Innymi s$owy, „kapitalizm w sposób niezagro'ony okupuje horyzont tego, co 
daje si! pomy#le&”2.

Jeden z moich nauczycieli, Neil Smith, przywo$ywa$ wspomniane twier-
dzenie, mówi"c, 'e po raz pierwszy pad$o ono z ust Donny Haraway. „I je-
#li osoba o tak pot!'nej wyobra(ni jak Haraway – dodawa$ – nie potrafi 
wyobrazi& sobie ko)ca kapitalizmu, to mamy problem”. Jednak'e podczas 
dyskusji z 1995 roku mi!dzy Haraway a Davidem Harveyem, do której po 
latach odnosi$ si! Smith, s$ynny bon mot nie pada, a w"tki st$amszenia my-
#lenia utopijnego oraz wyartyku$owania projektu ekologii politycznej, cho& 
b!d"ce przedmiotem rozmowy, nie zostaj" powi"zane3. Twórc" omawianego 
sloganu nie jest tak'e Slavoj *i+ek, cho& to w$a#nie jemu cz!sto przypisuje si! 
jego autorstwo4. Zdanie to po raz pierwszy pojawi$o si! najprawdopodobniej 
w ksi"'ce The Seeds o! Time Fredrica Jamesona, wydanej w 1994 roku5. 

Historia tej my#li si!ga jednak g$!biej. Jameson najpewniej przerobi$ 
fragment z eseju H. Bruce’a Franklina z 1979 roku. Franklin krytykowa$ tam 
dystopijn" literatur! J.G. Ballarda za to, 'e „myli koniec kapitalizmu z ko)-
cem #wiata”6. Zdanie to stanowi zwie)czenie wywodu na temat ksi"'ki Crash 
(1973), w której zdaniem Franklina autor naturalizuje kapitalistyczne relacje 
spo$eczne, przedstawiaj"c je jako nieuchronne i bezalternatywne. Ca$y wywód 
Franklina puentowany jest pytaniem: „Co by by$o, gdyby Ballard wyobrazi$ 
sobie koniec kapitalizmu nie jako koniec, ale pocz"tek ludzkiego #wiata?”7. 

W latach 90. XX wieku s$owem-kluczem, które mia$o obja#nia&, jak zorga-
nizowany jest #wiat oraz w jakim pod"'a kierunku, by$ inny termin Jamesona 
– „pó(ny kapitalizm”8. Podobnie jak jego synonimy (ponowoczesno#&, ela-
styczny kapitalizm, post-Fordyzm etc.), poj!cie to wyra'a$o prze#wiadczenie 

 % Tam$e, s. !'.

 ( D. Harvey, D. Haraway Nature, Politics, and Possibilities: A Debate and Discussion with David Harvey 

and Donna Haraway, „Environment and Planning D: Society and Space” !( !**, no. ,, s. ,&+-,%+.

 - M. Fisher Realizm kapitalistyczny, s. !&.

 , F. Jameson The Seeds of Time, Columbia University Press, New York !**-, s. xii.

 ) H. Bruce Franklin What are we to make of J.G. Ballard’s Apocalypse?, w: Voices for the Future. 

 Essays on Major Science Fiction Writers, ed. Th. Clareson, vol. %, Bowling Green University Popu-
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o „kra)cowo#ci” lub schy$kowo#ci cywilizacji zorganizowanej wokó$ zachod-
niego (ameryka)skiego) kapitalizmu. Dzi# kluczowym has$em, wokó$ którego 
ogniskuje si! publiczn" debat!, jest idea „katastrofy klimatycznej” oraz „an-
tropocenu” – epoki geologicznej, w której cz$owiek sta$ si! g$ówn" si$" spraw-
cz" w skali planety. Cho& teoria (pó(nego czy te' innego) kapitalizmu zosta$a 
przy&miona przez poj!cie „antropocenu”, to istnieje literatura, która stara si! 
po$"czy& oba tematy. To w$a#nie kryje si! pod has$em „kapita$ocen”, ale te' 
szerszego pola bada), $"cz"cego histori! gospodarcz" oraz #rodowiskow"9. 

W artykule postaram si! omówi& relacj! mi!dzy katastrof" klimatyczn", 
kapitalizmem oraz kryzysem wyobra(ni. Twierdz!, 'e umiej!tno#& wyobra-
'enia sobie ko)ca #wiata jest o wiele wi!kszym wyzwaniem ni' refleksja nad 
zmierzchem kapitalizmu. Jak wskazuje Amitav Ghosh, przyroda do niedaw-
na by$a #lep" plamk" zachodniej my#li oraz literatury, zarówno pi!knej, jak 
i naukowej. Przez wi!kszo#& XX wieku zak$adano, 'e natura jest stabilna i nie 
ulega zmianie – stanowi grunt, po którym st"pamy, niezmienny fundament 
ludzkiej cywilizacji10. Dlatego w s$ynnym wierszu Czes$awa Mi$osza, Piosenka 
o ko"cu #wiata, „pszczo$a kr"'y nad kwiatem nasturcji”, „skacz" w morzu weso$e 
delfiny”, a „rybak naprawia b$yszcz"c" sie&”. W rzeczywisto#ci koniec #wiata 
przyjdzie w$a#nie wtedy, gdy w morzach nie b!dzie delfinów ani ryb, a pszczo$y 
wygin". Elizabeth Kolbert pokazuje, 'e przechodzimy w$a#nie przez szósty 
koniec #wiata – masowe wymieranie fauny i flory – w historii 'ycia na Ziemi11. 
Naiwny realizm, którego przyk$adem jest wiersz Mi$osza, sprawia$, 'e huma-
nistyka nie by$a w stanie przyj"& centralno#ci kwestii klimatycznych, a po-
znawczy szok, jaki nast"pi$ w ostatnich latach, jest konsekwencj" tej niewiedzy. 

Jedynie na obrze'ach #wiata literatury – poprzez takie gatunki, jak horror, 
fantasy czy w$a#nie science fiction – budowano ju' w XX wieku zr!by ekologii 
politycznej12. W tym sensie to Ballard, a nie jego krytycy pokroju Franklina, 
mia$ racj!. Wspó$czesne filmy katastroficzne, jak na przyk$ad Nie patrz w gór$ 
(2021), pokazuj", 'e katastrofa klimatyczna pozostaje wci"' #lep" plamk". 
Niby, jak uj!$a to Naomi Klein, kryzys klimatyczny to czynnik, który „zmienia 

 * J.W. Moore (red.) Antropocen czy kapita!ocen? Natura, historia i kryzys kapitalizmu, prze". K. Hof-
fmann, P. Szaj, W. Szwebs, WBPiCAK, Pozna. %&%!.

 !& A. Ghosh The Great Derangement: Climate Change and The Unthinkable, University of Chicago 
Press, Chicago %&!).

 !! E. Kolbert Szóste wymieranie: historia nienaturalna, prze". T. Grzegorzewska, P. Grzegorzewski, 
W.A.B., Warszawa %&!).

 !% A. Ghosh The Great Derangement, s. %(-%+.
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wszystko”13, ale pró'no czeka& na fundamentalne przewarto#ciowanie optyki 
(oraz ekonomii, polityki etc.), które powinno by& logicznym wnioskiem wy-
nikaj"cym ze zrozumienia realno#ci ocieplenia klimatu. Nawet i scenarzy#ci 
filmu Nie patrz w gór$ mówi" o nadchodz"cej katastrofie, pos$uguj"c si! me-
tafor" meteorytu, który zbli'a si! w stron! Ziemi. Nie potrafimy prowadzi& 
bezpo#redniej dyskusji o ko)cu #wiata, który w$a#nie obserwujemy, ca$y 
czas przenosz"c rozmow! na inne pola. Dlatego ma racj! Ghosh, twierdz"c, 
'e 'yjemy w czasach Wielkiej Ignorancji/Wielkiego Szale)stwa (Great Deran-
gement). Dzieje si! tak, mimo 'e antropogeniczne ocieplenie nie jest wcale 
kwesti" przysz$o#ci, ale zmienn", która ju' teraz „mebluje” globalny porz"dek 
ekonomiczno-polityczno-spo$eczny14. 

Kryzys zbiorowej wyobra(ni nie bierze si! jedynie st"d, 'e brakuje nam 
j!zyka do tego, aby prowadzi& publiczn" dyskusj! na tematy #rodowisko-
we. Dlatego rozwi"zaniem nie jest tylko rzucenie #wiat$a na obszar, który 
wcze#niej by$ na marginesie lub poza polem widzenia. O wiele istotniejszym 
problemem jest kwestia istniej"cych korpusów wiedzy, które skupiaj" (i roz-
praszaj") nasz" uwag!. Innymi s$owy, wiele debat obraca si! obecnie wokó$ 
nieistotnych pyta). Takim epistemologicznym balastem, który – mo'na by 
powiedzie&, parafrazuj"c Fishera – okupuje nasz" wyobra(ni!, jest w moim 
przekonaniu XX-wieczna teoria kapitalizmu. Dlatego problemem st$umionej 
wyobra(ni nie jest to, 'e nie potrafimy wyobrazi& sobie ko)ca kapitalizmu, 
ale raczej fakt, 'e debata na temat tego, „sk"d jeste#my i dok"d zmierzamy”, 
obraca si! wokó$ kapitalizmu (czy te' postkapitalizmu15). To nie kapitalizm 
jest kluczowym problemem, który nale'y rozwi"za&.

(Nie)naturalny kapitalizm
Dlaczego wyobra'enie sobie ko)ca kapitalizmu mia$oby by& istotniejsze ni' 
wyobra'enie ko)ca #wiata? By& mo'e dlatego, 'e poprzez poj!cie kapitalizmu 
o wiele $atwiej by$o my#le& o sprawczo#ci. O ile do ocieplenia klimatu mo'na 
si! jedynie dostosowywa& (st"d subtelne w ostatnich latach przesuni!cie 

 !( N. Klein To zmienia wszystko: kapitalizm kontra klimat, prze". H. Jankowska, K. Makaruk, Muza, 
Warszawa %&!).

 !- N. Klein Niech uton". Dehumanizacja „innych” w epoce globalnego ocieplenia, w: Architektura 

niezrównowa#ona, red. K. Pob"ocki, B. /wi#tkowska, Fundacja Nowej Kultury B0c Zmiana, War-
szawa %&!), s. !)+-!'!.

 !, P. Mason PostCapitalism: A Guide to Our Future, Allen Lane, London %&!,.
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akcentu z „walki” ze zmian" klimatu do „adaptacji”), o tyle kapitalizm mo'na 
by$o – przynajmniej w teorii – obali&. Cz$owiek móg$ znie#& kapitalizm, bo 
ten by$ osobnym, niezale'nym od niego ontologicznie bytem. W antropocenie 
jeste#my natomiast zanurzeni do takiego stopnia, 'e trudno si! wobec niego 
uzewn!trzni&. A bez takiego uzewn!trznienia (zobiektywizowania samych 
siebie) nie da si! uruchomi& procesu zmiany. Je#li w „naturze” cz$owieka 
le'y wp$ywanie na jego materialne/#rodowiskowe otoczenie (a tak twierdz" 
m.in. ci, którzy zwracaj" uwag! na to, 'e cz$owiek ju' od tysi"cleci wp$ywa na 
klimat16), to kryzys klimatyczny jest naturalnym zwie)czeniem historii cy-
wilizacji ludzkiej. Obalenie antropocenu oznacza$oby swoist" autoanihilacj! 
cz$owieka i „ludzkiego #wiata”.

Jak pokazuje Neil Smith, my#l zachodnia uwi!ziona jest w sprzecznym 
rozumieniu relacji cz$owieka ze #rodowiskiem: natura jest jednocze#nie ze-
wn!trzna (jako przyroda) i uwewn!trzniona (jako usposobienie)17. Podobna 
sprzeczno#& targa XX-wieczn" teori" kapitalizmu. Tacy my#liciele jak Imma-
nuel Wallerstein, Robert Brenner czy Karl Polanyi rozumieli, 'e kapitalizm 
stanowi dzie$o cz$owieka. Ale zak$adali te', 'e jest on swoistym Frankenste-
inem: dzieckiem-potworem, które rozpocz!$o w$asne 'ycie, przemieniaj"c 
si! w najwi!kszego wroga gatunku ludzkiego. St"d na przyk$ad przekonanie 
Polanyiego, 'e kapitalizm jest sprzeczny z natur"; osadza si! on bowiem na 
paradoksie utowarowienia sfer ludzkiego 'ycia, których utowarowi& si!, po 
pierwsze, nie da, a po drugie, których utowarowienie niesie #miertelne nie-
bezpiecze)stwo. Tymi „towarami fikcyjnymi” s" ziemia (czyli, jak mo'na dzi# 
to postrzega&, #rodowisko naturalne), praca (ludzka aktywno#& w #wiecie 
materialnym) oraz pieni"dz (medium wymiany towarowej). Ca$a historia 
gospodarcza #wiata to dla Polanyiego walka mi!dzy spo$ecze)stwem cz$o-
wieczym a nie-ludzkim kapitalizmem. Z jednej strony cz$owiek/spo$ecze)-
stwo broni" filarów w$asnej egzystencji (ziemi, pracy oraz pieni"dza) przed 
utowarowieniem; z drugiej strony si$y kapitalizmu staraj" si! je zaw$aszczy& 
i zniszczy&18. 

Postrzeganie kapitalizmu jako bytu nieludzkiego i jednocze#nie efektu 
dzia$a) cz$owieka sprawi$o, 'e jedn" z kluczowych zagadek, które stara$a 

 !) W.F. Ruddiman Plows, Plagues, and Petroleum: How Humans Took Control of Climate, Princeton 
University Press, Princeton %&!&.

 !+ N. Smith Ideologia przyrody, w: Architektura niezrównowa#ona, s. %&!–%%&.

 !' K. Polanyi Wielka transformacja: polityczne i ekonomiczne $ród!a naszych czasów, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa %&!&.
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si! rozwik$a& XX-wieczna humanistyka, by$o pytanie o genez! kapitalizmu. 
Najbardziej konsekwentnym zabiegiem jest tutaj g$o#na propozycja Roberta 
Brennera19, który twierdzi$, 'e kapitalizm osadza si! na klasowym, feudal-
nym fundamencie. Jako system rz"dz"cy si! dzi# ekonomicznymi regu$ami 
(i podporz"dkowany racjonalno#ci sprzecznej z racjonalno#ci" cz$owiecz", 
z zasadami spo$ecznego wspó$'ycia – tutaj Brenner zgadza si! z Polanyim) 
narodzi$ si! w #wiecie, w którym to, co ekonomiczne, by$o bezpo#rednio 
podporz"dkowane temu, co spo$eczne. W serii porówna) (mi!dzy Angli" 
a Francj" oraz Zachodem i Wschodem Europy) Brenner zidentyfikowa$ woj-
skowe/imperialne struktury klasowe Anglii z XI wieku jako kluczowy czynnik, 
przez wieki pozostaj"cy w u#pieniu, ostatecznie staj"c si! zmienn", która za-
decydowa$a zarówno o wyj"tkowo#ci Wielkiej Brytanii na tle innych krajów, 
jak i o narodzinach kapitalizmu. 

Releguj"c moment genezy kapitalizmu do #wiata sprzed tysi"clecia, Bren-
ner radykalnie oddzieli$ ontologi! „ludzkiego #wiata” od ontologii kapita-
lizmu, opisuj"c ten ostatni jako niezamierzony efekt dzia$a) sprzed wielu 
stuleci. Nie mo'na pos"dza& normandzkich kolonizatorów z XI wieku o to, 'e 
chcieli stworzy& system spo$eczno-ekonomiczny zwany dzi# kapitalizmem. 
A jednak, twierdzi Brenner, takie by$y ostateczne konsekwencje ich dzia$a). 
W ten sposób Brenner pokazuje, 'e nieludzki kapitalizm jest aberracj". St"d 
jego obalenie mo'e stanowi& korekt! „wybryku” sprzed tysi"clecia, wzi!cie 
przez ludzk" wspólnot! ostatecznej odpowiedzialno#ci za kszta$t #wiata i bieg 
historii. Jak postulowa$ Franklin: koniec kapitalizmu to pocz"tek (prawdzi-
wie) „ludzkiego #wiata”. 

W XX-wiecznej humanistyce pytanie o to, sk"d wzi"$ si! kapitalizm, cz!sto 
zaz!bia$o si! z pytaniem o to, jak on dzia$a. Brenner w omawianych artyku$ach 
skupia si! wy$"cznie na jego genezie, cho& w innych ksi"'kach analizuje modus 
operandi kapitalizmu20. Jak inni badacze wywodz"cy si! ze szko$y marksistow-
skiej ($"cznie z Polanyim), traktuje kapitalizm jako system osadzony na proce-
sie utowarowienia. W tym uj!ciu kapitalizm stanowi trium, cywilizacji przed-
miotów, która niszczy to, co cz$owiecze. To nie przypadek, 'e w$a#nie od analizy 
zjawiska towaru David Harvey zaczyna swoje The Limits to Capital (1982), by& 
mo'e ostatni" prawdziwie oryginaln" prób! wiwisekcji kapitalizmu napisan" 

 !* T.H. Aston, C.H.E. Philpin (ed.) The Brenner Debate: Agrarian Class Structure and Economic Deve-

lopment in Pre-Industrial Europe, Cambridge University Press, Cambridge !**(.

 %& Np. R. Brenner The Boom and the Bubble: The U.S. in the World Economy, Verso, New York %&&%.
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z punktu widzenia Marksowej ortodoksji21. Utowarowienie jest równie istotne 
w teorii Immanuela Wallersteina, do której niebawem wróc!. 

Kapitalizm mia$ by& formacj" przej#ciow" w podwójnym sensie. Raz, 'e 
jego koniec by$ wpisany w jego natur! – st"d przys$owiowe ju' u teoretyków 
marksistowskich ci"g$e wieszczenie kryzysu (parafrazuj"c Paula Samuelsona, 
mo'na by powiedzie&, 'e przeci!tny marksista przewidzia$ dwana#cie z ostat-
nich trzech kryzysów). Marksi#ci czekaj" na kryzys z religijn" wr!cz nadziej", 
gdy' to w$a#nie poprzez kryzys kapitalizm mia$ dokona& autodestrukcji22. 
Dwa – jako epok! historyczn" kapitalizm plasowano pomi!dzy innymi epo-
kami (feudalizmem ulokowanym w przesz$o#ci oraz socjalizmem/komuni-
zmem, który mia$ po nim nast"pi&). Kapitalizm mia$ by& „do obalenia”, tak jak 
obalony zosta$ feudalizm (najcz!#ciej jako precedens wskazywano rewolucj! 
francusk"). Teori! „przej#cia” od jednego ustroju do kolejnego, poprzez seri! 
kryzysów, do logicznej konkluzji doprowadzi$ Perry Anderson23. 

Kapitalizm mia$ zawali& si! pod ci!'arem w$asnych wewn!trznych 
sprzeczno#ci. Gdy jednak to si! nie wydarzy$o (a wydarzy$ si!, zupe$nie zda-
wa$oby si! nieprawdopodobny, bo przez nikogo nieoczekiwany ani przez 
nikogo nieprzewidziany, upadek realnego socjalizmu24), pozosta$o jedynie 
o tym fantazjowa&. O ile analizy Polanyiego czy Brennera podszyte s" ostro'-
nym optymizmem – wiar" w ostateczny trium, „ludzkiego #wiata”, o tyle na 
pocz"tku XXI wieku teoretycy kapitalizmu jedynie bezradnie rozk$adaj" r!ce. 
Nie ma lepszego na to przyk$adu ni' Realizm kapitalis%czny. Fisher twierdzi, 'e 
kapitalizm istnieje po to, aby go obali&, ale jednocze#nie nie potrafi wskaza&, 
jak mog$oby do tego doj#&. Dlatego kulminacj" jego ksi"'ki jest katalog po-
bo'nych 'ycze): „Antykapitalizm musi przeciwstawi& globalizmowi Kapita$u 
swoj" w$asn", autentyczn" uniwersalno#&”25. I dalej: 

D$ug", ciemn" noc ko)ca historii nale'y traktowa& jako olbrzymi" szan-
s!. Sama opresyjna perswazyjno#& realizmu kapitalistycznego oznacza, 

 %! D. Harvey The Limits to Capital, Verso, London %&&+.

 %% Teori0 kryzysu omawiam krytycznie w: K. Pob"ocki Kapitalizm. Historia krótkiego trwania, Fun-
dacja Nowej Kultury B0c Zmiana, Warszawa %&!+, s. !+,-!+*.

 %( P. Anderson Passages from Antiquity to Feudalism, Verso, London !*+'; tego$ Lineages of the 

Absolutist State, Verso, London !*'*.

 %- S. Kotkin Armageddon Averted: The Soviet Collapse, %&'(-)(((, Oxford University Press, 
Oxford %&&!.

 %, M. Fisher, Realizm kapitalistyczny, s. !&).
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'e promyki alternatywnych mo'liwo#ci politycznych i ekonomicznych 
mog" przynie#& niewspó$miernie du'e efekty. Najdrobniejsze wydarze-
nie mo'e wydrze& dziur! w szarej kurtynie reakcji.26

Pojawienie si! na ko)cu eseju Fishera w"tku obalenia kapitalizmu wynika 
z regu$ gatunku, który autor uprawia: antykapitalistycznej teorii krytycznej. 
Znakomita wi!kszo#& jego wysi$ku idzie w stron! opisu, jak bardzo straszna 
jest ta kapitalistyczna noc i jak bardzo wszechogarniaj"ca jest niemoc tych, 
którzy w tym koszmarze s" zanurzeni. Sam, jak si! zdaje, nie wierzy w mo'li-
wo#& zmiany: promyki nadziei s" nieproporcjonalnie znikome w konfrontacji 
z wszechpot!'nym potworem, za którego Fisher uwa'a kapitalizm. „Kapi-
talizm przypomina w du'ym stopniu tytu$owe «co#» z filmu Carpentera: 
monstrum, istot! niesko)czenie plastyczn", zdoln" do przemienienia si! 
i wch$oni!cia dowolnej osoby, z któr" wchodzi w kontakt”27. Kapitalizm pozo-
staje „chciwy, oboj!tny, nieludzki”28. Jest wszechobecny i wsz!dobylski. „-ycie 
i praca staj" si! nieroz$"czne. Kapita$ pod"'a za tob" we #nie”29. 

Iluzj! pot!gi kapitalizmu stwarza mi!dzy innymi strategia pisarska, jak" 
uprawia Fisher i wielu podobnych mu kulturoznawców. Bierze si! dowolne 
dzie$o popkultury i za jego pomoc" pokazuje, 'e kapitalizm jest obecny nawet 
tam, gdzie teoretycznie go nie powinno by& – na przyk$ad w dzie$ach kultury 
popularnej, która zamiast dawa& wytchnienie od tego, co tu i teraz, by& domen" 
wolno#ci, jest wyrafinowanym (bo nieu#wiadamianym) narz!dziem zniewo-
lenia. Nie ma odpoczynku od kapitalizmu, bo nawet odpoczynek jest prac" 
na jego rzecz. My#l Fishera nie tylko nie pozwala zrozumie&, „sk"d przyszli-
#my i dok"d zmierzamy”, ale pozostawia czytelników z fa$szywym poczuciem 
sprawczo#ci – a raczej niemocy w konfrontacji z kapitalistycznym monstrum. 

W ten sposób czytelniczki wprowadzane s" w epistemologiczny oraz poli-
tyczny las. „Z sytuacji, w której nic si! nie wydarza, nagle ponownie wszystko 
jest mo'liwe”30, pisze Fisher. Co kryje si! za tymi s$owami? Czym jest „sza-
ra kurtyna reakcji”, w której dziur!, zdaniem Fishera, mo'e wydrze& nawet 
„najdrobniejsze wydarzenie”? Co to znaczy, 'e nic nie jest mo'liwe, cho& 

 %) Tam$e, s. !&'-!&*.

 %+ Tam$e, s. !,.

 %' Tam$e, s. )+.

 %* Tam$e, s. ,(.

 (& Tam$e, s. !&*.
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jednocze#nie wszystko mo'e si! wydarzy&? Trudno to odgadn"& i trudno te' 
oprze& si! wra'eniu, 'e autor sam tego nie wie. Ukrywa swoj" niewiedz! za 
kurtyn" dziwnych metafor i niejasnego 'argonu. Próbuje nam co# zakomu-
nikowa&, jednocze#nie nie mówi"c niczego.  

Utowarowienie a geneza antropocenu
Banalno#& „realizmu” Fishera wynika z tego, 'e jego spostrze'enia oraz meta-
fory to XX-wieczna teoria kapitalizmu wyprana z historycznej tre#ci – puste 
has$a przej!te od innych. Tymczasem tacy autorzy jak Brenner czy Polanyi 
doskonale zdawali sobie spraw!, 'e pytanie o istot! kapitalizmu jest jedno-
cze#nie pytaniem o jego genez! (i odwrotnie). To dlatego David Harvey, dla 
którego system finansowy oraz jego relacja z rynkiem nieruchomo#ci stanowi 
kluczow" w$a#ciwo#& kapitalizmu, cho& sam nie prowadzi bada) historycz-
nych, wskazuje na dorobek innych autorów (w szczególno#ci Giovanniego 
Arrighiego) jako historyczne uzupe$nienia jego w$asnych teorii31. Ponowne 
po$"czenie obu spraw – analizy tego, jak dzia$a kapitalizm, oraz tego, sk"d 
si! wzi"$ – pozwoli zej#& na ziemi!. Wróciwszy na chwil! do przesz$o#ci, do 
odpowiedzi na pytanie: „sk"d wzi"$ si! kapitalizm?”, mo'emy zrewidowa& 
teori! i nast!pnie przej#& do wspó$czesno#ci, by zobaczy&, 'e kapitalizm by-
najmniej nie jest monstrum. 

Najpopularniejsz" historyczn" analiz! kapitalizmu jako systemu opar-
tego na procesie utowarowienia zawiera$y ksi"'ki Immanuela Wallersteina. 
Jego zdaniem kapitalizm powsta$ w okolicach XVI–XVII wieku na skutek 
„p!kni!cia” mi!dzy wschodni" a zachodni" Europ" i ukszta$towania si! mi!-
dzynarodowego podzia$u pracy – Wschód wyspecjalizowa$ si! w produkcji 
rolnej, dzi!ki czemu Zachód móg$ si! urbanizowa& i wej#& na #cie'k! indu-
strializacji. Jednak'e od czasu publikacji ksi"'ki Wallersteina up$yn!$o ju' 
ponad pó$wiecze, pojawi$a si! obszerna literatura, która pozwala opowiedzie& 
zupe$nie inn" histori!, a przez to stworzy& zupe$nie inn" teori!. Prób! takie-
go uaktualnienia debaty o dzia$aniu i genezie kapitalizmu mo'na dostrzec 
w twierdzeniu, 'e kapitalizm jest jednocze#nie o wiele starszy o i wiele m$od-
szy, ni' wskazywa$a na to XX-wieczna my#l (oko$o)marksistowska32. Innymi 
s$owy, mamy do czynienia z dwoma kapitalizmami. Pierwszym – w szerokim 

 (! G. Arrighi The Long Twentieth Century: Money, Power, and the Origins of Our Times, Verso, Lon-
don !**-.

 (% Odwo"uj0 si0 tu do rozwa$a. w"asnych – zob. K. Pob"ocki Kapitalizm.  
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tego s$owa znaczeniu, drugim – w znaczeniu w"skim. Jeden jest staro'ytny 
i towarzyszy spo$ecze)stwu ludzkiemu od zawsze (w tym sensie jest to'samy 
z ludzk" natur"), drugi pojawi$ si! dopiero w okolicach 1870 roku. 

Proponuj! te' inn" interpretacj! kapitalistycznego utowarowienia. Sta-
ro'ytny kapitalizm w moim przekonaniu oparty by$ na dwóch „towarach 
fikcyjnych” Polanyiego – instytucji pracy oraz pieni"dzu kredytowym. Wspó$-
czesny kapitalizm natomiast do tych dwóch antycznych „filarów” doda$ trzeci 
– utowarowion" ziemi!. Traktuj! ziemi! mo'liwie szeroko jako przestrze) 
oraz #rodowisko naturalne33. W ten sposób staram si! uhistoryczni& analiz! 
utowarowienia (uprzedmiotowienia) ziemi, która w Wielkiej Transformacji 
traktowana jest zdawkowo. Wallerstein i inni w zasadzie wcale nie pisali 
o przestrzeni/ziemi. Jak uj"$ to Michel Foucault, ca$a XX-wieczna humani-
styka zak$ada$a, 'e ziemia/przestrze) jest „martwa”, nieistotna34. Id"c tropem 
Davida Harveya oraz Neila Smitha, kluczowe miejsce przydaj! w Kapitalizmie 
w$a#nie przestrzeni/ziemi, pokazuj"c, 'e to ten pomijany w XX-wiecznych 
analizach czynnik odró'nia „nasz” #wiat od tego, który sko)czy$ si! wraz 
z narodzinami wspó$czesnej gospodarki kapitalistycznej.  

Inn" propozycj! uhistorycznienia teorii Polanyiego znajdziemy w eseju 
Michaela Burawoya35. Przedstawia j" poni'szy wykres: 

 (( Tam$e, s. )(, ,&&-,&!.

 (- M. Foucault Przestrze*, wiedza i w!adza, w: Miasto-zdrój: architektura i programowanie zmys!ów, 
red. J. Kusiak, B. /wi#tkowska, Fundacja Nowej Kultury B0c Zmiana, Warszawa %&!(, s. %%,-%('.

 (, M. Burawoy From Polanyi to Pollyanna: The False Optimism of Global Labor Studies, „Global 
 Labour Journal” (! May %&!& no. !, s. (&!-(!(.
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Takie uhistorycznienie teorii Polanyiego jest w moim przekonaniu obar-
czone okcydentalizmem, czyli przekonaniem, 'e historia globalna oraz histo-
ria Zachodu s" to'same. Idea, 'e najpierw utowarowiono prac!, a nast!pnie 
pieni"dz, jest b$!dna. Prawdziwa jest natomiast my#l Burawoya, 'e jako ostat-
nia zosta$a utowarowiona ziemia/Ziemia. 

Mo'na wi!c – wychodz"c od teorii Neila Smitha, Henriego Lefebvre’a 
i Davida Harveya – pokaza&, 'e ziemia istotnie by$a „martwa” (rzeczy wyda-
rza$y si! w przestrzeni, ale sama przestrze)/ziemia jako taka nie by$a uto-
warowiona, nie stanowi$a istotnego zasobu gospodarczego) przez wi!kszo#& 
dziejów. Zosta$a „uaktywniona” dopiero w okolicach 1870 roku. Analityczne 
skupienie na ziemi-jako-przestrzeni zgodne jest z najnowszymi badania-
mi z dziedziny historii #rodowiskowej (Ziemi-#rodowisku)36. Oba korpu-
sy wiedzy wskazuj", 'e XX-wieczna teoria kapitalizmu b$!dnie lokuje lini! 
demarkacyjn" mi!dzy kapitalizmem a tym, co by$o wcze#niej. Wallerstein 
i inni lokowali narodziny kapitalizmu w XVI-XVII wieku, wi"'"c jego rozwój 
z ekspansj" handlow" gospodarek Europy Zachodniej. W ten sposób zbudo-
wali mit o d$ugim trwaniu kapitalizmu. Stoj! na stanowisku, 'e umownym 
progiem wspó$czesno#ci jest rok 1870, a to, co nazywamy kapitalizmem, jest 
o wiele m$odsze – i przez to o wiele bardziej kruche. 

Kapitalizm wspó$czesny od staro'ytnego odró'nia równie' to, 'e po raz 
pierwszy „centrum dowodzenia” #wiatow" gospodark" znalaz$o si! na Zacho-
dzie (wcze#niej pozostawa$o w niezachodnich cz!#ciach Eurazji). To „krótkie 
trwanie” kapitalizmu rozpoczyna si! (w okolicach) w roku 1870, gdy' na 
ten moment datujemy pocz"tek globalnej dominacji anglo-ameryka)skiej. 
To w$a#nie wtedy po$"czone PKB USA i Wielkiej Brytanii po raz pierwszy 
w historii sta$o si! wi!ksz" cz!#ci" globalnego PKB ni' PKB Chin czy Indii. 
Ale to jest te' moment, w którym obserwujemy fundamentalne ci!cie na 
wielu innych p$aszczyznach. Wtedy w$a#nie dochodzi do tzw. drugiej re-
wolucji przemys$owej. To narodziny #wiata du'ych metropolii, samochodu, 
elektryczno#ci, przemys$u chemicznego, ropy, du'ych korporacji i tak dalej 
– s$owem, to jest moment narodzin cywilizacji, w której do dzi# 'yjemy. 
Z punktu widzenia historii #rodowiskowej w$a#nie druga rewolucja przemy-
s$owa stanowi kluczowe wydarzenie i dlatego równie' dla autorów takich jak 
John Brooke rok 1870 jest kluczow" cezur"37.

 () J.L. Brooke Climate Change and the Course of Global History: A Rough Journey, Cambridge Univer-
sity Press, Cambridge %&!-.

 (+ Tam$e, s. -*'--**.
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Wallerstein twierdzi$, 'e kapitalizm jest systemem mi!dzynarodowego 
podzia$u pracy, w którym istnieje strukturalna relacja mi!dzy poszczególnymi 
gospodarkami przypominaj"ca relacj! centrum–peryferie. Centrum wytwa-
rza towary na bazie surowców produkowanych przez peryferie, a nast!pnie 
zalewa peryferie tymi w$a#nie towarami. Najs$ynniejszym przyk$adem tego 
rodzaju podzia$u pracy by$o tzw. Wielkie P!kni!cie na granicy %aby38. Polska 
sta$a si! spichlerzem Europy, produkuj"c nadwy'ki zbo'a, które eksporto-
wano do miast zachodnich, importuj"c jednocze#nie towary konsumpcyjne. 
Jednak'e Polska tym spichlerzem Europy nigdy nie by$a – ba$tycki eksport 
zbo'a stanowi$ kropl! w morzu zapotrzebowania miast zachodnioeuropej-
skich39. Wallerstein zreszt" sam to zauwa'a w przypisie40, by nast!pnie zba-
gatelizowa& t! informacj!. Ca$y czas utrzymuje, 'e kapitalizm od tego, co by$o 
wcze#niej, odró'nia fakt, 'e mi!dzynarodowy handel ma charakter masowy 
(bulk goods), a nie detaliczny (luxury goods)41. 

Jednak'e handel zbo'em, które eksportowano z Gda)ska do Amsterda-
mu, bardziej przypomina$ staro'ytny obrót tekstyliami, przyprawami czy 
kruszcem ni' wspó$czesn" wymian! towarow". Je#li definiujemy kapitalizm 
jako model ekonomiczny oparty na procesie powszechnego utowarowienia, 
to nie da si! prze#ledzi& jego genezy a' do XVI wieku. Najdobitniej wykaza$ 
to Jan DeVries, obliczaj"c, 'e wszystkie towary, które przyp$yn!$y w roku 1800 
z Azji do Europy, mo'na by dzi# zmie#ci& na jednym kontenerowcu42. Skala 
mi!dzynarodowego handlu (w tym ba$tyckiego obrotu zbo'em) przed ro-
kiem 1870 by$a nieznaczna. Wallerstein by$ afrykanist" i po prostu przeniós$ 
na grunt europejski to, co uwa'a$ za relacj! mi!dzy centrum a peryferiami 
w #wiecie kolonialnym, jednocze#nie b!d"c zak$adnikiem wyobra(ni geo-
graficznej swoich czasów. „Linia %aby” to nic innego jak tylko projektowana 
w przesz$o#& 'elazna kurtyna43. 

 (' I. Wallerstein Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the 

 Sixteenth Century, Academic Press, San Diego !*+-.

 (* J. Topolski Prze!om gospodarczy w Polsce XVI wieku i jego nast+pstwa, Wydawnictwo Pozna.skie, 
Pozna. %&&&, s. ,,-,).

 -& I. Wallerstein Capitalist Agriculture, s. +).

 -! Tam$e, s. %&-%!.

 -% J. De Vries The Limits of Globalization in the Early Modern World, „The Economic History Review” 
! August %&!& nr ( ()(), s. +!&-+((.

 -( K. Pob"ocki Kapitalizm, s. (%,-(%).
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Jak pokaza$ Mike Davis, do mi!dzynarodowej synchronizacji rynków zbo-
'owych dosz$o dopiero w drugiej po$owie XIX wieku44. Kluczowe tutaj by$y 
technologie „drugiej rewolucji przemys$owej”: kolej oraz statek parowy, które 
pozwoli$y na umasowienie handlu mi!dzynarodowego. To nie Polska sta$a 
si! spichlerzem Europy, ale Indie sta$y si! spichlerzem Wielkiej Brytanii. I nie 
tylko one – jak pokaza$ m.in. Sidney Mintz, nie by$oby brytyjskiej rewolucji 
przemys$owej bez karaibskiego cukru (oraz ameryka)skiej bawe$ny)45. Od 
tego czasu mamy ca$y wysyp bada) pokazuj"cych, jak wzrost gospodarki 
anglo-ameryka)skiej pod koniec XIX wieku zale'ny by$ od tanich surowców 
przechwytywanych z krajów Po$udnia46. 

Cho& przed 1870 rokiem istnia$y obszary bogatsze i biedniejsze, to nie 
mo'na powiedzie&, aby wyst!powa$y wtedy centra i peryferie we wspó$cze-
snym tego s$owa znaczeniu. Relacja imperialna mi!dzy Afryk" a Zachodem 
wykszta$ci$a si! dopiero w po$owie XIX wieku47. To, 'e jedne kraje bogac" si! 
dzi!ki temu, 'e inne popadaj" w bied! – a tak mo'na w najprostszy sposób 
zdefiniowa& sytuacj! kolonialn" – jest zjawiskiem nowym. Staro'ytny kapi-
talizm, w którym ziemia/Ziemia nie by$a zasobem istotnym ekonomicznie, 
opiera$ si! wy$"cznie na nierówno#ciach klasowych. Poziom 'ycia ch$opów 
w Niemczech, Sudanie czy Japonii zasadniczo by$ podobny48. Wspó$czesny 
kapitalizm wprowadzi$ nierówno#ci przestrzenne. A' 80% globalnych nie-
równo#ci ma dzi# taki charakter49. Poziom 'ycia ch$opów czy robotników 
w Szwajcarii, Nigerii czy Wietnamie jest dzi# radykalnie inny. 

Cho& autorzy tacy jak Jason C. Moore50, którzy staraj" si! po$"czy& histori! 
kapitalizmu z histori" #rodowiskow", powielaj" chronologi! zaproponowa-

 -- M. Davis Late Victorian Holocausts: El Niño Famines and the Making of the Third World, Verso, 
London %&!+.

 -, S. Mintz Sweetness and Power: The Place of Sugar in Modern History, Penguin Books, New York !*').

 -) J. Belich Replenishing the Earth: The Settler Revolution and the Rise of the Anglo-World, %',--%&-&, 
Oxford University Press, Oxford %&&*; Ch. Otter Diet for a Large Planet: Industrial Britain, Food 

Systems, and World Ecology, University of Chicago Press, Chicago %&%&.

 -+ T. Green A Fistful of Shells: West Africa from the Rise of the Slave Trade to the Age of Revolution, 
University of Chicago Press, Chicago %&!*, s. xxiii.

 -' K. Pob"ocki Chamstwo, Czarne, Wo"owiec %&%!, s. !)!-!)(.

 -* B. Milanovi1 The Haves and the Have-Nots: A Brief and Idiosyncratic History of Global Inequality, 
Basic Books, New York %&!!, s. !!(.
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n" przez Wallersteina, twierdz"c, 'e europejska maszynka kapitalistycznej 
akumulacji dzia$a$a w skali globalnej ju' od XVI-XVII wieku, to nie da si! 
utrzyma& tej tezy. Ekspansja pa)stw/imperiów nie tylko od stuleci, ale i od 
tysi"cleci mia$a charakter $upie'czy. Pa)stwa/imperia zachodnie wcale nie 
by$y tutaj ani wyj"tkiem (jak chcia$by tego Robert Brenner), ani liderem (jak 
twierdzi w$a#nie Moore). .wietnie pokaza$ to mi!dzy innymi Mark Elvin, 
analizuj"c, jak pa)stwo/imperium chi)skie przez tysi"clecia kszta$towa-
$o #rodowisko naturalne51. Innymi s$owy, kapitalizm staro'ytny 'erowa$ na 
Ziemi, ale skala tej operacji nie by$a wystarczaj"co istotna, aby móc mówi& 
o narodzinach systemu ekonomicznego, w którym 'yjemy dzi#.  

Tak" cezur" – powtórzmy – jest natomiast rok 187052. Okres, który si! 
wówczas rozpocz"$, mo'na nazwa& wspó$czesnym kapitalizmem lub antro-
pocenem, b"d( te', jak proponuje Mark Whitehead, metropocenem – er" 
miast53. Specyfik! metropocenu omawia #wietna ksi"'ka Nature’s Metropolis54. 
Cronon pokazuje w niej, 'e wbrew ewolucyjnym za$o'eniom to wie# jest wy-
tworem miasta, a nie odwrotnie. Podobn" my#l sformu$owa$a w latach 60. 
XX wieku Jane Jacobs, ale podchwycili to tylko nieliczni55. Razem pokazuj" 
oni, 'e cywilizacja metropolitalna to gigantyczna maszyna do „wytwarzania” 
peryferii/wsi. Obszary niemiejskie (np. rolnicze otoczenie miast czy kraje 
wytwarzaj"ce surowce naturalne) nie s" „zacofane” (wcze#niejsze w rozwoju, 
bardziej prymitywne, uwi!zione w innej epoce), ale po prostu staj" si! ele-
mentem nierównego, przestrzennego z natury, rozwoju. Tak dzia$a relacja im-
perialna/kolonialna nie w skali globalnej czy narodowej (jako relacja mi!dzy 
krajami), ale w skali mikro – ma$ych regionów lub obszarów metropolital-
nych. W tym uj!ciu miasto/metropolia to maszyna metaboliczna – bezprece-
densowa maszyna do konsumpcji zasobów, w tym #rodowiska naturalnego. 
Ocieplenie klimatu oraz Szóste Wymieranie, które obecnie obserwujemy, jest 
konsekwencj" upowszechnienia si! tego miejskiego stylu 'ycia. 

 ,! M. Elvin The Retreat of the Elephants: an Environmental History of China, Yale University Press, 
New Haven %&&-.

 ,% J. Brooke Climate Change and the Course of Global History, s. ,&&-,&%.

 ,( M. Whitehead Environmental Transformations, Routledge, London %&!-, s. !&&.

 ,- W. Cronon Nature’s Metropolis: Chicago and the Great West, W.W. Norton & Company, New York 
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 ,, J. Jacobs The Economy of Cities, Vintage, New York !*+&; E.W. Soja Postmetropolis: Critical Studies 
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W stron! postimperializmu
Korekta momentu narodzin kapitalizmu pozwala zobaczy&, 'e „kapitalizm” 
jako byt historyczny jest zbie'ny ze 150-letnim okresem #wiatowej dominacji 
#wiata anglosaskiego (gospodarki atlantyckiej, anglo-ameryka)skiej). Nie 
oznacza to, 'e to, co dzia$o si! w pierwszej po$owie XIX wieku lub wcze-
#niej – na przyk$ad pierwsza rewolucja przemys$owa – nie mia$o znaczenia. 
Jak pokazuj" „okcydentalni” (skupieni wy$"cznie na Zachodzie i przekona-
ni o jego wyj"tkowo#ci) autorzy tacy jak Andreas Malm, to na Zachodzie 
stworzono „pakiet cywilizacyjny”, który ostatecznie jest odpowiedzialny za 
kryzys klimatyczny56. Istotna cz!#& owego pakietu wcale nie by$a oryginalnie 
zachodnia – Wielka Brytania sama nie stworzy$a technologii, które sta$y 
za XIX-wiecznymi rewolucjami przemys$owymi, ale skopiowa$a wi!kszo#& 
z nich ze Wschodu57. Ale to na Zachodzie w XIX wieku ró'ne jego elementy 
(masowa urbanizacja i uprzemys$owienie, gospodarka oparta na paliwach 
kopalnych, idee nieustaj"cego wzrostu oraz nieko)cz"cej si! konsumpcji) 
zosta$y po raz pierwszy z$"czone w ca$o#&. 

Jednak istotniejsze od pytania, kto „wymy#li$” nowoczesno#&/wspó$czesny 
kapitalizm, jest prze#ledzenie, od kiedy nowoczesno#&/kapitalizm sta$y si! 
zagro'eniem dla naszej planety. A' do (umownego) roku 1870 Zachód po-
zostawa$ gospodarczym pariasem, a skala jego gospodarki by$a na tyle ma$a, 
'e nie mia$a z globalnego punktu widzenia wi!kszego znaczenia. Wyra(nie 
to wida& nie tylko w danych dotycz"cych globalnego PKB, ale te' w danych 
dotycz"cych emisji CO2. S$ynne kominy z brytyjskich fabryk nigdy nie by$y 
znacz"cym sk$adnikiem globalnego ocieplenia. Jeszcze w latach 30. XIX wieku 
o wiele istotniejsze by$y emisje z chi)skiego rolnictwa, nast!pnie przy&mione 
emisjami gazów cieplarnianych na skutek ekspansji rolnictwa ameryka)-
skiego58. To rewolucja w rolnictwie sta$a si! materialn"/surowcow" podstaw" 
wspó$czesnej cywilizacji metropolitalnej. Miejskie zapotrzebowanie na su-
rowce naturalne, w tym 'ywno#&, by$o istotniejsze ni' produkcja towarowa 
w angielskich fabrykach – mimo 'e to te drugie przesz$y do historii jako 
miejsce, w którym rzekomo wyklu$ si! kapitalizm. 

 ,) A. Malm Fossil Capital: The Rise of Steam Power and the Roots of Global Warming, Verso, London 
%&!).

 ,+ J.M. Hobson The Eastern Origins of Western Civilisation, Cambridge University Press, Cambridge 
%&&-.

 ,' J. Brooke Climate Change and the Course of Global History, s. -+'--+*.
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Amitav Ghosh proponuje, by „próg” antropocenu przesun"& jeszcze bli'ej. 
Jego zdaniem dopiero wej#cie na #cie'k! przyspieszonego uprzemys$owienia 
(oraz, nale'y doda&, urbanizacji) w latach 80. XX wieku przez kraje takie jak 
Indie czy Chiny jest wydarzeniem faktycznie prze$omowym. Przeniesienie 
modelu „miejskiej konsumpcji” na skal! prawdziwie planetarn" sta$o si!, 
z ekologicznego punktu widzenia, wydarzeniem decyduj"cym59. Co cieka-
we, chronologia zaproponowana przez Ghosha zgodna jest z przytaczanym 
tu wcze#niej wykresem Burawoya – cho& mo'e nale'a$oby zaznaczy& na nim 
inne punkty zwrotne. W tym sensie ziemia/Ziemia zosta$y faktycznie utowa-
rowione jako ostatnie z trzech „towarów fikcyjnych”, ale dopiero mniej wi!cej 
po 1950 roku60. S$owem-kluczem tutaj jest idea Wielkiego Przyspieszenia 
(Great Acceleration)61. 

Wielkie Przyspieszenie zbie'ne jest chronologicznie ze zjawiskiem de-
kolonizacji. Nie jest to oczywi#cie przypadek. Dlaczego „kapitalizm” (nie 
ma znaczenia, jakiej etykietki tutaj u'yjemy – cywilizacja metropolitalna, 
gospodarka oparta na paliwach kopalnych) pozostawa$ w r!kach zachodnich 
przez tak d$ugi czas lub – ujmuj"c to inaczej – dlaczego kraje azjatyckie tak 
d$ugo zwleka$y z modernizacj"? Ghosh, bazuj"c na literaturze odrzucaj"cej 
okcydentalizm, pokazuje, 'e przyczyn" nie by$o jakie# enigmatyczne „zaco-
fanie” lub inny deficyt – np. nieumiej!tno#& „wynalezienia” czego# takie-
go jak kapitalizm. Je#li chodzi o zaprz!ganie paliw kopalnych do rozwoju 
gospodarczego, to kraje azjatyckie by$y wr!cz pionierami. W!gla u'ywano 
w Chinach powszechnie ju' w czasach #redniowiecznego „cudu gospodarcze-
go”. Pierwszy w historii przemys$ na,towy powsta$ w Birmie, a Indie mog$y 
spokojnie wyrosn"& na globalnego potentata w przemy#le stoczniowym oraz 
transporcie morskim. -aden z tych potencja$ów nie zosta$ wykorzystany, 
gdy' rozwój zosta$ zatrzymany – celowo i #wiadomie – przez Brytyjczyków62. 

Kapitalizm nie jest dla Ghosha g$ównym czynnikiem decyduj"cym 
o kszta$cie globalnego porz"dku oraz genezie antropocenu. Wa'niejsze od 
niego s" wzgl!dy geopolityczne i militarne, jednym s$owem: imperializm. 
Paradoksalnie, celowe „zatrzymanie” rozwoju ekonomicznego w krajach 

 ,* A. Ghosh The Great Derangement, s. '+-*(.

 )& A. Linklater Owning the Earth: The Transforming History of Land Ownership, Bloomsbury, London 
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 )! S.L. Lewis, M.A. Maslin Human Planet: How we Created the Anthropocene, Yale University Press, 
New Haven %&!', s. %,,-%,'.
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Po$udnia przez anglo-ameryka)ski imperializm (przez chocia'by zniszczenie 
indyjskiego przemys$u stoczniowego czy birma)skiego przemys$u na,towe-
go) sprawi$o, 'e zglobalizowanie kryzysu klimatycznego zosta$o opó(nione. 
I tutaj wracamy do zasadniczej kwestii – sprawczo#ci oraz odpowiedzialno#ci. 
Klasyczna teoria kapitalizmu zak$ada, 'e nale'y czeka& na kryzys ekonomicz-
ny (a nawet go przyspieszy&), z ruin którego wy$oni si! nowy ustrój – socja-
lizm/komunizm, jak to nazywano w wieku XX, lub postkapitalizm, jak to si! 
czasem opisuje dzi#. Jednak'e, jak zauwa'y$ Ghosh, „Gdyby nawet kapitalizm 
w jaki# magiczny sposób zosta$ cho&by i jutro odmieniony, imperatyw po-
litycznej oraz zbrojnej dominacji by$by istotn" przeszkod" w osi"gni!ciu 
sprawiedliwo#ci klimatycznej”63. Ujmuj"c to inaczej, problem (i rozwi"zanie) 
nie le'" w domenie ekonomii (kapitalizm, który wpada w kryzys, z którego 
wy$ania si! inny ustrój), ale polityki. 

Teorie „nieludzkiego” kapitalizmu w XX wieku oddziela$y ontologi! kapi-
talizmu od ontologii spo$ecznej. Nie da si! tego rozdzia$u obroni& w przypad-
ku imperializmu. Dla Brennera kapitalizm by$ wypadkiem przy pracy – tra-
gicznym by& mo'e, ale jednak niezamierzonym efektem dzia$a) z przesz$o#ci. 
O imperializmie nie sposób pisa& w ten sposób. W analizach (zachodniego 
i nie tylko) imperializmu na pierwszy plan wychodz" nie bezosobowe czyn-
niki „ekonomiczne”, ale w$a#nie pobudki czysto ludzkie (czy te' klasowe)64. 
XIX-wieczny zachodni imperializm nie by$ pierwszy ani nawet szczególnie 
wyj"tkowy65. Imperialna przemoc – nawet je#li jest ju' przemoc" po#redni", 
jak w analizie synchronizacji brytyjskich i indyjskich rynków zbo'owych 
u Mike’a Davisa – nie rz"dzi si! prawami ekonomicznymi. „Racjonalno#&” 
ekonomiczna jawi si! tutaj g$ównie jako wtórna legitymizacja przemocy. 
W tym sensie „wiktoria)ski holocaust” opisywany przez Davisa, wytworzony 
wspó$czesnymi (ekonomicznymi) metodami, nie ró'ni si! od belgijskiego 
ludobójstwa w Kongo, niemieckiego ludobójstwa w Namibii czy tureckiego 
ludobójstwa ludno#ci ormia)skiej. 

Historia imperializmu to jednocze#nie historia „cz$owieczego #wiata”. 
W tej historii zawiera si! te' w"tek o tym, jak cz$owiek sta$ si! najwa'niej-
szym czynnikiem kszta$tuj"cym nie-ludzkie elementy naszej planety – wr!cz 

 )( Tam$e, s. !-). 

 )- P.J. Cain, A.G. Hopkins British Imperialism: %.,,-)(%/, Routledge, London %&!).

 ), K. Pob"ocki Kapitalizm, s. -)&--)!.
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w sensie geologicznym (jak tego chce definicja antropocenu66). W tym sensie 
taka historia planety/imperializmu to historia w$a#nie Wielkiego Szale)-
stwa, cho& w innym znaczeniu ni' proponowa$ to Ghosh – Wielkie Szale)-
stwo w sensie conradowskim, gigantyczny spektakl okrucie)stwa, przemocy 
pa)stwowej przy jednoczesnym karnawale zbytku i bezprecedensowej kon-
sumpcji, to, co zwykle opisywano jako ciemn" stron! nowoczesno#ci67. Fakt, 
'e przemoc jawi si! jako przeciwie)stwo kapitalizmu czy nowoczesno#ci, 
stanowi istotny mankament tych teorii. Gdy zaczynamy o tym samym mówi& 
przez pryzmat teorii imperializmu, te (pozorne tylko) paradoksy znikaj". 

Dlatego najwa'niejszym wyzwaniem my#lowym jest dzi# od#wie'enie 
teorii imperializmu – a zw$aszcza po$"czenie analiz imperializmu (raczej roz-
licznych imperializmów, nie tylko zachodnich) ze zrozumieniem ich zwi"zku 
z katastrof" klimatyczn". Dobrym przyk$adem takiego kierunku bada) jest 
Czarna Ziemia Timothy’ego Snydera68. Snyder analizuje Zag$ad! jako projekt 
nazistowskiego kolonializmu, który narodzi$ si! z pobudek psychologicznych 
(rasizm, antysemityzm), ale te' i ekologicznych. Zadanie to jest istotne nie 
tylko dlatego, aby zrozumie&, „sk"d si! wzi!li#my i dok"d zmierzamy”, ale 
równie' by spróbowa& odzyska& sprawczo#&. My#lenie utopijne dzi# to mi!-
dzy innymi odpowied( na pytanie o mo'liwo#& istnienia #wiata poza porz"d-
kiem imperialnym. Innymi s$owy, pytanie, czy jakikolwiek postimperializm 
– jako projekt globalnego porz"dku – w ogóle jest mo'liwy. Pytanie jest 
o tyle wa'ne, 'e w tej chwili w$a#nie ekofaszyzm zdaje si! najbardziej realn" 
dystopi", ku której sukcesywnie pod"'amy69.

 )) J. Zalasiewicz G!+boki metabolizm, w: Amplifikacja natury: wyobra$nia planetarna architektury 
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Abstract
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Invisible Imperialism. Capitalism and the Origins of Anthropocene

The text critically responds to Frederic Jameson’s thesis that the current crisis of the 
imagination manifests in the fact that “it is easier to imagine an end to the world than 
an end to capitalism.” Pob"ocki situates the claim in historical and theoretical context, 
especially the twentieth-century theories that describe the modus operandi and genesis 
of capitalism. Following Amitav Ghosh and others, Pob"ocki simultaneously indicates 
that the inability to imagine the reality of the climate catastrophe (and the importance 
of imperialism’s heritage) is the true symptom of the current crisis of the imagination. 
Next, Pob"ocki shows how a di2erent conceptualization of capitalism – one departing 
from the consensus developed in the second half of the twentieth century – allows for 
connecting the theories of capitalism and the Anthropocene to di2erently conceptualize 
the possibility of change.

Keywords

capitalism, anthropocene, crisis of the imagination, imperialism, capitalist realism


