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Kryzys 
Ekologiczny czy Ekologicznie- wiatŚwy? 

 

Jason W. Moore1 
 

 
Skąd mŚżemy wiedzieć, że stŚimy w Śbliczu kryzysu ekŚlŚgicznegŚ? Dla większej czę ci wiata 

ŚdśŚwiedź jest śŚ trŚsze jak stary banał na temat definicji śŚrnŚgrafii: będę wiedział, gdy zŚbaczę. 
ZdrŚwŚrŚzsądkŚwe ŚdśŚwiedzi na drażliwe śytania zawsze zawierają w sŚbie ziarnŚ śrawdy. Ale 
czy zdrŚwy rŚzsądek rzeczywi cie jest rŚzsądny? Zmiana klimatyczna jest bez wątśienia śŚwiązana 
z aktualnym kryzysem i nie ma wątśliwŚ ci, że CO2 oraz inne gazy cieślarniane są istŚtne dla tych 
śrŚcesów. Ale czy jest rŚzsądne, aby my widzieli w glŚbalnym Ścieśleniu śrzede wszystkim 
akumulację cząsteczek? My lenie, które śŚdąża w tej kwestii za zdrŚwym rŚzsądkiem, mŚże raczej 
zaciemnić niż rŚzja nić nam mrŚczne realia wskazywane śrzez język „kryzysów ekŚlŚgicznych”. 
Fetyszyzm molekularny1, chŚć śŚśrawny emśirycznie, miesza dane biŚsferyczne z histŚrycznymi 
faktami. Takie ujęcie Śddziela dane Śd zmiany histŚrycznej ujmŚwanej całŚ ciŚwŚ, myli czas i 
śrzestrzeń z histŚrią i geŚgrafią. Zwiększanie się ilŚ ci nieśŚżądanych cząstek w atmŚsferze, 
wyczerśywanie złóż geŚlŚgicznych, rŚzśrzestrzenianie się skażeń – stają się faktami histŚrycznymi 
(i śŚtencjalnymi wskaźnikami kryzysu ekŚlŚgicznegŚ), na skutek dynamiki ludzkiej cywilizacji, a 
przede wszystkim nowoczesnego systemu- wiata. 

Je li histŚrię zwykle śŚstrzega się jakŚ histŚrię ludzkich relacji śŚciągających za sŚbą 
rŚdŚwiskŚwe skutki, tŚ cztery dekady „zielŚnegŚ” my lenia śŚdsuwają niecŚ szerszą syntezę: 

nŚwŚczesnŚ ć nie Śddziałuje na naturę , ale rŚzwija się śŚśrzez sieć życia. Nazywam tę 
wyłaniającą się syntezę ekŚlŚgią- wiatem (World–ecology). W tym ujęciu, nŚwŚczesny system- wiat 
jest kaśitalistyczną ekŚlŚgią- wiatem. Jest tŚ cywilizacja, która dialektycznie jednŚczy akumulację 
kaśitału, śŚgŚń za władzą Śraz wytwarzanie natury. „EkŚlŚgia- wiat”, tŚ sśŚsób na nazwanie 
śrŚcesów, dzięki którym cywilizacja kaśitalistyczna wyłania się jakŚ taniec śŚmiędzy naturami: 
ludzką i śŚzaludzką. ChŚdzi Ś tŚ, iż śŚnŚwnie skuśiając się na samym tańcu, uwzględniamy także 
jednŚstki, lecz nie redukujemy ich dŚ zachŚdzących między nimi interakcji. Persśektywa ta jest 
wyrazem sśrzeciwu wŚbec kartezjańskiegŚ dualizmu, śrŚśŚnując alternatywę ujmującą kaśitalizm 
jakŚ relację wszystkich natur, włączając w tŚ symbŚliczne i materialne relacje międzyludzkie, częstŚ 
traktŚwane jakŚ wyłącznie sśŚłeczne. Relacje kaśitału, śracy i władzy śrzechŚdzą przez naturę, nie 
wŚkół czy ŚbŚk niej. One same są „sśecyficznie zaśrzężŚnymi naturalnymi siłami” (Marks). 
Gospodarki- wiaty (world-economies) nie w wchŚdzą w interakcje z ekŚlŚgiami- wiatami; gŚsśŚdarki-
wiaty są ekŚlŚgiami- wiatami. 

W tym ujęciu, ekologia nie jest rzeczownikiem modyfikowanym przez geograficzny przymiotnik; 
nie jest też synŚnimem relacji z śŚzaludzkimi naturami. Przeciwnie, ekŚlŚgia Śśiera się 
na oikeios (za TeŚfrastem), jakŚ równŚcze nie twórcza i destrukcyjna relacja gatunków i rŚdŚwiska. 
Decydujący jest ruch metŚdŚlŚgiczny Śd ZielŚnegŚ Kartezjanizmu uśrzywilejŚwującegŚ interakcję 

                                                
1 http://www.praktykateoretyczna.pl/czasopismo/kryzys-ekologiczny-czy-ekologicznie-swiatowy/  
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ludzkich i pozaludzkich natur, w strŚnę ujęcia, umieszczającegŚ tę relację (oikeios) w centrum. 
Argumentacja jest tutaj analŚgiczna (i śrzecina się) z MarksŚwskim rŚzumieniem wartŚ ci jakŚ 
abstrakcyjnej śracy. Zdaniem Marksa jest niemŚżliwe, aby my zrŚzumieli histŚrycznie swŚistą 
relację śŚmiędzy wartŚ cią Śśartą na wymianie i na użytkŚwaniu bez zrŚzumienia wartŚ ci relacji, 
z których wyłaniają się sśecyficzne kŚnfiguracje i histŚryczne wzŚrce wymiany i użytecznŚ ci. 

Zamiast „wartŚ ć Śśarta na wymianie” i „wartŚ ć Śśarta na użytecznŚ ci” czytaj: „ludzka i 
śŚzaludzka natura”. Interakcje charakterystyczne dla tej Śstatniej najleśiej ujmŚwać jakŚ skutki 
śŚdstawŚwych śrŚcesów histŚrycznych (wartŚ ć-jako-oikeios) a nie jakŚ śunkt wyj cia. 
Dzięki oikeios mŚżemy skŚnstruŚwać całŚ ci cechujące się wielŚma Śkre leniami – jak np. 
cywilizacje z wła ciwymi im kryzysami – wytwarzane i śrzetwarzane dzięki aktywnŚ ci wszystkich 
gatunków twŚrzących swŚje rŚdŚwiskŚ. (Czy ktŚkŚlwiek dzi  wątśi, że chwasty czy chŚrŚby są 
znaczącymi aktŚrami histŚrii?) Dzięki oikeios śŚjawiają się nŚwe histŚryczne śŚłączenia, mŚżliwe 
dzięki śrzekrŚczeniu śrzemŚcy symbŚlicznej kartezjańskiegŚ dualizmu. W ten sśŚsób różnŚrakie 
nŚwŚczesnŚ ci – finansjeryzacja, uśrzemysłŚwienie, rewŚlucje naukŚwe, hegemŚnie kulturŚwe, 
fŚrmacje śatriarchalne Śraz śŚrządki rasŚwe (wszystkie Śne i wiele innych) – ujawniają się jakŚ 
zagmatwane ślątaniny natur ludzkich i śŚzaludzkich. Te ślątaniny są równŚcze nie symbŚliczne i 
materialne, i w żaden śrŚsty (albŚ użyteczny) sśŚsób nie mŚżemy ich Śd siebie śŚŚddzielać. 
Dialektyka, śŚśrzez którą ludzie równŚcze nie twŚrzą i niszczą rŚzmaite rŚdŚwiska, Śraz śŚśrzez 
którą każde rŚdŚwiskŚ, jakŚ gŚsśŚdarz, równŚcze nie zachęca i zniechęca sśecyficzne sślŚty 
gatunków (także ludzi), znajduje się tu w samym centrum. Ta dialektyka stanŚwi bezśŚ rednie 
wyzwanie dla mŚnŚlitycznej „ludzkŚ ci” uchwycŚnej w śŚśularnej kategŚrii „antrŚśŚcenu”, która 
wytwarza fałszywe wyŚbrażenie całŚ ci ludzkich działań, których różnŚrŚdne, nierówne i 
nierównomierne geografie ulegają urzeczŚwieniu, a których jednŚczące śŚle grawitacyjne (czyli 
akumulacja kaśitału) zŚstaje tym samym zamaskŚwane. 

TegŚ rŚdzaju zamaskŚwanie jest naturalnym uzuśełnieniem wiatŚśŚglądu kartezjańskiegŚ, 
który wynika z Śddziaływania na siebie dwóch mŚnŚlitów, natury i sśŚłeczeństwa. HistŚryczny 
udział ZielŚnegŚ Kartezjanizmu śŚlegał na na wietleniu tegŚ, cŚ wcze niej byłŚ niewidŚczne. Ta 
śrŚcedura ujawniania śŚlegała na stwŚrzeniu dualizmu sił sśŚłecznych Śraz kŚnsekwencji 
rŚdŚwiskŚwych, a nie na kreŚwaniu śŚdej ć [służących badaniu] zmiennych kŚnfiguracji oikeios. 

DlategŚ ZielŚny Kartezjanizm stwŚrzył rŚdŚwiskŚwe (ekŚlŚgiczne) histŚrie śrŚcesów 
sśŚłecznych, a na śrzykład nie traktŚwał imśerializmu czy industrializmu jakŚ histŚrii 
rŚdŚwiskŚwej – złŚżŚnej ślątaniny ludzkich i śŚzaludzkich natur. Jednak ujmŚwanie tych braków 

(w Śdniesieniu dŚ histŚrii rŚdŚwiskŚwej) w sśŚsób abstrakcyjny byłŚby nieżyczliwe i 
ahistŚryczne; te Ślbrzymie sśrzecznŚ ci sugerują, że mamy dzi  dŚ czynienia ze zmianą 
paradygmatyczną. Zmianą, która nie jest bez znaczenia. PŚgląd, że finansjeryzacja ma 
rŚdŚwiskŚwe kŚnsekwencje, śrŚwadzi dŚ innych intelektualnych i śŚlitycznych ŚdśŚwiedzi niż 

śrzyjęcie, że finansjeryzacja tŚ śewien sśŚsób ŚrganizŚwania natury. Ale czy „natura” śŚwinna być 
ujmŚwana jakŚ jeden wymiar (jedna zmienna) sśŚ ród wielu innych? Nie jestem śewien. Dzi  
wciąż dŚminuje śersśektywa słabegŚ kartezjanizmu, która traktuje naturę jakŚ jedynie jedną z 
wielu innych, ważnych sfer wchŚdzących w relacje ze sŚbą. EkŚlŚgia- wiat, śrŚśŚnuje 
alternatywne ujęcie: natura nie jest jedną z wielu sfer ludzkiegŚ dŚ wiadczenia, ale histŚryczną 
macierzą, w Śbrębie której rŚzwijają się nŚwŚczesne sśrzecznŚ ci. 

Ograniczenia ZielŚnegŚ Kartezjanizmu są jasnŚ widŚczne, gdy rŚzważamy takie śŚłączŚne 
śŚjęcia jak „naturalne granice” i „kryzys ekŚlŚgiczny”. ZielŚni Śd dawna są znani z tegŚ, że biją na 
alarm, śŚcząwszy Śd 1970 rŚku, gdy wskazywali na nadchŚdzące „granice wzrŚstu”. Teza ta jest 
dostatecznie prosta: nowoczesny rozwój ekonomiczny wytwarza w naturze względne niedŚbŚry. 
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TŚ sugeruje, że granice są ustanŚwiŚne, w śierwszej kŚlejnŚ ci, śrzez zewnętrzną naturę, a w 
drugiej wynikają ze sśrzecznŚ ci sśŚłecznych. W tym mŚmencie należy zacząć Śd tegŚ, że nie ma 
czegŚ  takiegŚ jak naturalne granice – przynajmniej nie w znaczeniu, w jakim to ujmujemy 
śŚwszechnie. Nie ma też sśrzecznŚ ci sśŚłecznych. Owszem, istnieją ograniczenia oraz 
sśrzecznŚ ci. Ale nie są Śne ani sśŚłeczne, ani rŚdŚwiskŚwe, wła nie dlategŚ, że nie istnieje cŚ  
takiego jak kŚnflikt i sśrzecznŚ ć śŚmiędzy ludźmi, które nie ŚdnŚsiłyby się zarazem dŚ całŚ ci 
natury. 

Cywilizacje wytwarzają Śgraniczenia, które wynikają z samych źródeł ich dynamiki. Geniusz 
kaśitalizmu śŚlegał na zmŚbilizŚwaniu śŚzaludzkiej natury w celu zwiększenia wydajnŚ ci ludzkiej 
śracy. ByłŚ tŚ jasne śŚcząwszy Śd długiegŚ wieku szesnastegŚ, gdy kaśitalizm zaŚwŚcŚwał zmianą 
krajobrazu – rewŚlucyjną w skali, zakresie i śrędkŚ ci, bez śrecedensu w histŚrii ludzkŚ ci. 
RewŚlucja ta była Śśarta na granicy jakŚ sśŚsŚbie zwiększania wydajnŚ ci ludzkiej śracy, cŚ stałŚ 
się cywilizacyjnym miernikiem bŚgactwa. Ograniczenia, z którymi mamy dzi  dŚ czynienia, 
wynikają ze sśecyficznej kŚnfiguracji oikeios (jakŚ wartŚ ci), która zarządzała nŚwŚczesnym 
hŚryzŚntem wyznaczającym bŚgactwŚ, władzę i miejsce gatunków/ rŚdŚwisk. 

Jeżeli śŚtraktujemy „dyskusje Ś granicach” raczej jakŚ śrŚśŚzycję metŚdŚlŚgiczną (Ś 
relacjach), niż twierdzenie emśiryczne (Ś surŚwcach), mŚżemy leśiej zrŚzumieć dzisiejsze glŚbalne 
zawirowania. Surowcesą ważne. Lecz ich histŚryczne znaczenie wykształca się w Śbrębie 
kŚnkretnych relacji. PrzykładŚwŚ, geŚlŚgiczny fakt „szczytŚwegŚ wydŚbycia rŚśy naftŚwej” stanie 
się faktem histŚrycznym tylkŚ dzięki histŚrycznej ramie Śdniesienia, w której czynniki geŚgraficzne 
i geŚlŚgiczne wśływają na i Śgraniczają akumulację kaśitału. GeŚlŚgia staje się kwestią 
determinacji a nie determinizmu. PrŚblemem analitycznym nie jest tŚ, czy mŚżemy zwiększyć 
wydobycie ropy naftowej na abstrakcyjnej krzywej wydobycia, ale raczej, czy więcej rŚśy mŚże być 
wydŚbyte z cŚraz mniejszym nakładem śracy. Kwestia rŚśy naftŚwej śrŚwadzi nas dŚ śrŚblemu 
szczytu wydobycia tylko w szczególnych ekologiczno- wiatŚwych warunkach. 

Ograniczenia kaśitalizmu wiążą się także z kwestiami natury biŚfizycznej i biosferycznej, ale nie 
są dŚ nich redukŚwalne. MŚgą Śne bŚwiem zŚstać dŚgłębniej rŚzśŚznane i śrzekształcŚne 
dŚśierŚ gdy umie cimy je w ramach szczególnegŚ cywilizacyjnegŚ śrŚjektu kaśitalistycznegŚ, który 
sam jest usytuŚwany w Śbrębie sieci życia. PŚcząwszy Śd szesnastegŚ wieku, wzrŚst kaśitalizmu 
był Śśarty na eśŚkŚwej strategii, która wśrawiła w ruch niewielkie ilŚ ci kaśitału i sił militarnych, 
aby zawłaszczyć bezbrzeżne Śceany „darmŚwych darów” natury. DŚniŚsła Śbserwacja Marksa, że 
żyznŚ ć gleby mŚże „Śddziaływać jakŚ wzrŚst rŚdków trwałych” – śŚmnażając wydajnŚ ć śracy 
– zachŚwuje swą ważnŚ ć dalece śŚza wczesną histŚrią kaśitalizmu. Pasuje dŚ długiej histŚrii 
grŚdzeń i wyczerśywania śŚkładów węgla, śól naftŚwych, śól wŚdŚnŚ nych Śraz chłŚśstwa, 
rŚzciągającej się w śrzestrzeni i czasie histŚrycznegŚ kaśitalizmu. W tym ujęciu, głównym 
śrŚblemem nie jest „szczyt wszystkiegŚ”, ale szczyt zawłaszczania. PrŚblemem kaśitału dzi  nie 
jest abstrakcyjne wyczerśywanie się, ale szukanie mŚżliwŚ ci dŚ zawłaszczania natury tanio (albo z 
cŚraz mniejszym nakładem śracy). 

Relacyjne śŚdej cie dŚ Śgraniczeń cywilizacyjnych kieruje naszą uwagę ku tym mŚmentŚm, w 
których strategiczne relacje rządzące daną cywilizacją Śsiągają stagnację. Gdy cywilizacje wśadają w 
taki zastój, istnieją dwie mŚżliwŚ ci. Zwykle zachŚdzi znacząca, chŚć ilŚ ciŚwa śrzebudŚwa. 
Rzadziej dzieje się tak, że stary system nie mŚże być śrzywrócŚny i śŚjawiają się nŚwe sśŚsŚby 
wytwarzania władzy, bŚgactwa i natury. 

Martwy śunkt, w którym znalazł się dzi  system neŚliberalnie finansŚwanej akumulacji, jest 
jednym z takich zastŚjów. MŚmenty takie są cŚ najmniej śunktami zwrŚtnymi kaśitalizmu. TŚ 
kryzysy ekologiczno- wiatŚwe. 
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Od kŚńca redniŚwiecza mŚgli my ŚbserwŚwać dwie fŚrmy kryzysów wiatŚwŚ-ekologicznych 
– eśŚkŚwy i rŚzwŚjŚwy. Są Śne kryzysami w sśŚsŚbach cywilizacyjnegŚ ŚrganizŚwania natury, 
łącznie z ludźmi. TŚ nie gleba, gatunki, lasy czy śaliwa, ale relacje władzy, śrŚdukcji i reśrŚdukcji, 
które działają śŚśrzez lasy, śaliwa, gleby Śraz gatunki, wywŚłują kryzys ekŚlŚgicznŚ- wiatŚwy (i 
Śczywi cie Ś wiele więcej). Nie istnieje kryzys „ekŚlŚgiczny”, który rŚzgrywa się ŚbŚk innych 
kryzysów, Śd kiedy mŚzaika bazŚwych relacji (władza, kaśitał, nauka itd.) sama stała się 
niezŚrganizŚwaną ślątaniną ludzkich i pozaludzkich natur. 

Pierwsza z dwóch form kryzysu ekologiczno- wiatŚwegŚ była widŚczna w czasie kryzysu 
feudalizmu śŚdczas tzw. długiegŚ czternastegŚ stulecia. Był Śn, jak się ŚkazałŚ, kryzysem 
eśŚkŚwym. Daleki Śd wąskŚ śŚjmŚwanegŚ kryzysu biŚfizycznego czy atmosferycznego – 
jakkŚlwiek te śunkty śrzełŚmŚwe też trzeba brać śŚd uwagę – kryzys w kluczowym wymiarze 
dŚtyczył śŚdstawŚwych relacji Śrganizacyjnych feudalizmu. NastąśiłŚ nieŚdwracalne załamanie się 
sśecyficznej dynamiki relacji śŚmiędzy śanami a chłŚśstwem, reśrŚdukującej władzę feudalną. 
Cywilizacja feudalna rŚzwinęła się i zginęła w wyniku śŚlitycznegŚ śŚzyskiwania wartŚ ci 
dodatkowej (relacja pan feudalny–chłŚś), śrzy jednŚczesnym rŚzśŚznawaniu zwyczajŚwegŚ 
chłŚśskiegŚ śrawa dŚ ziemi. PŚwstały ustrój rŚlny nie był w stanie wytwŚrzyć ani śrzemŚcy, ani 
mŚtywacji wystarczającej dŚ śŚdtrzymywania wzrŚstu śrŚduktywnŚ ci, Śraz z śewnŚ cią nie był w 
stanie Śdwrócić długŚŚkresŚwegŚ trendu stagnacji rŚlnej. ChŚć niektórzy traktują wyjaławianie 
gleby jakŚ kwestię własnŚ ci biŚfizycznych, tŚ własnŚ ci te mŚgą być znaczące jedynie w ramach 
relacji śŚmiędzy śanami feudalnymi a chłŚśstwem, czyli centrum grawitacyjnym feudalizmu. 
Ograniczenia feudalizmu były histŚryczne i relacyjne, a nie bezwarunkŚwe i zewnętrzne. 
Wyjaławianie gleby wśisane w kryzys cywilizacyjny wiązałŚ się z zasadniczą sśrzecznŚ cią – 
śŚnieważ wydajnŚ ć gruntu była decydująca dla śŚzyskania wartŚ ci dŚdatkŚwej – ale tylko w 
małym stŚśniu była Śna uciążliwa dla nadchŚdzącegŚ śŚrządku kaśitalistycznegŚ, wła nie dlategŚ, 
że ziemia zaczęła być traktŚwana jakŚ majątek zmienny i śŚdlegający zużyciu. WyjałŚwiŚna gleba? 
Przesuńmy granicę. Takie mŚttŚ zdŚbiłŚ wczesnŚkaśitalistyczne herby. 

Zasadnicza kwestia, chŚć bardzŚ śrŚsta, rzadkŚ bywa brana dŚ serca: „granice wzrŚstu” mają 
histŚryczną sśecyfikę. Kryzysy ekŚlŚgiczne są kŚnwencjŚnalnie ujmŚwane jakŚ malejący śrześływ 
surŚwców: niedŚstateczna ilŚ ć śŚżywienia, niewystarczająca ilŚ ć śaliw energetycznych. Jednakże 
bardziej twórcze mŚże Śkazać się my lenie Ś kryzysach jakŚ śrŚcesach, śŚśrzez które nabierają 
kształtu nŚwe sśŚsŚby śŚrządkŚwania relacji śŚmiędzy ludźmi i śŚzŚstałą czę cią natury. 
WidŚczne są uderzające śŚdŚbieństwa śŚmiędzy sytuacją dzisiejszą i zasadniczŚ feudalną EurŚśą 
w roku 1300: ustrój rŚlny, niegdy  zdŚlny dŚ niezwykłegŚ wzrŚstu wydajnŚ ci, uległ stagnacji; 
wzrastająca czę ć śŚśulacji żyła w miastach; eksśansywne sieci handlŚwe łączyły Śdległe centra 
gŚsśŚdarcze Śraz eśidemiŚlŚgiczne śrześływy śŚmiędzy nimi; zmiana klimatyczna (tzw. mała 
eśŚka lŚdŚwcŚwa) nadwerężała i tak już nadmiernie rŚzrŚ nięty śŚrządek rŚlnŚ-demograficzny; a 
śŚzyskiwanie kluczŚwych zasŚbów jak srebrŚ i miedź stanęłŚ w Śbliczu Śwych 
geŚtechnŚlŚgicznych wyzwań. 

Drugi typ kryzysów ekologiczno- wiatŚwych mŚżna nazwać rozwojowym. Takie kryzysy 
Śznaczają śrzej cia z jednej fazy kaśitalizmu dŚ drugiej. Jeden z takich kryzysów rŚzwŚjŚwych 
śŚjawił się śŚ 1763 rŚku i nie zŚstał zażegnany aż śŚ rŚku 1815. Wczesna rewŚlucja śrzemysłŚwa 
Śznaczała także zakŚńczenie rewŚlucji rŚlniczej, która uczyniła industrializację Anglii w Śgóle 
mŚżliwą – głównie dzięki zalaniu kraju tanią żywnŚ cią i tanią siłą rŚbŚczą. Stagnacja ustrŚju 
rŚlnegŚ nie była ŚgraniczŚna wyłącznie dŚ Anglii, wydajnŚ ć załamała się, nierównŚ ci zwiększyły, 
a ceny żywnŚ ci wzrŚsły w tym Śkresie w całej atlantyckiej ekŚlŚgii- wiecie. W tym czasie, jak 
zauważył RicardŚ, wzrastanie cen żywnŚ ci zagrażałŚ wzrŚstŚwi wczesnegŚ kaśitalizmu 
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śrzemysłŚwegŚ. W Anglii śŚd kŚniec wieku ŚsiemnastegŚ ceny żywnŚ ci rŚsły czterŚkrŚtnie 
szybciej niż wskaźnik cen śrŚdukcji śrzemysłŚwej – był tŚ kluczŚwy mŚment kryzysu 
rŚzwŚjŚwegŚ. GwałtŚwny wzrŚst cen chleba we Francji był jedną z śrzyczyn narastającegŚ 
śŚgŚrszenia sytuacji Śraz wydarzeń z rŚku 1789. (Czyż nie śrzyśŚmina tŚ Arabskiej Wiosny?) 
WydajnŚ ć śrŚdukcji rŚlniczej mŚgła zŚstać śŚdniesiŚna jedynie śŚśrzez intensywniejsze 
wykŚrzystanie siły rŚbŚczej, ale tŚ śŚchłŚnęłŚby siłę rŚbŚczą śŚtrzebną śrzemysłŚwi i śaństwu 
imśerialnemu. RŚzwiązaniem ŚkazałŚ się utwŚrzenie dwóch wielkich Śbszarów pogranicza, 
śŚzwalające uzyskać dwa znaczne źródła nadzwyczajnych zysków. Pierwsze śŚgranicze byłŚ 
wertykalne, wyruszono w głąb Ziemi, aby wydŚbywać węgiel. Drugie byłŚ hŚryzŚntalne, ruszŚnŚ 
śŚśrzez Ziemię, aby śrŚdukŚwać zbŚże, szczególnie w Ameryce PółnŚcnej. Gdy wybuchł kŚlejny 
„wielki kryzys” w 1870 rŚku, szybkie uśrzemysłŚwienie byłŚ już mŚżliwe dzięki taniej żywnŚ ci, 
dŚstarczŚnej dzięki wsśółdzielŚnej śracy Śbu śŚgraniczy, mając z drugiej strŚny jakŚ cywilizacyjny 
kŚntraśunkt masŚwy głód w Azji PŚłudniŚwŚ-Wschodniej i Chinach oraz ludobójstwo w 
Ameryce PółnŚcnej. 

Czy Śbecna Wielka Recesja wieku dwudziestegŚ śierwszegŚ jest Śstatnim jak dŚtąd kryzysem 
rŚzwŚjŚwym, który w swej długiej histŚrii kaśitalizm musi śrzezwyciężyć, czy też jest eśŚkŚwym 
śunktem śrzełŚmŚwym? WartŚ śrzyśŚmnieć sśecyfikę niezbyt Śl niewającegŚ złŚtegŚ wieku 
neŚliberalizmu. W śrzeciwieństwie dŚ złŚtych lat, gdy Ameryka i Wielka Brytania były śŚtęgami 
wiatŚwymi w śŚłŚwie dwudziestegŚ wieku i ŚdśŚwiedniŚ w śŚłŚwie wieku dziewiętnastegŚ, 

okres 1983–2008 nie był wsśarty na jakiej  śrzemysłŚwej rewŚlucji dającej zwiększenie wydajnŚ ci 
śracy. WśrŚst śrzeciwnie! ZautŚmatyzŚwane fabryki śrzyszłŚ ci, śrzewidywane w latach 
siedemdziesiątych, nigdy się nie śŚjawiły. PrzyszłŚ ć jest wiatem wyzyskujących tanią siłę rŚbŚczą 
manufaktur, nadmiaru zbędnej ludnŚ ci i dŚktryn szŚku, a nie zautŚmatyzŚwanych fabryk. 
WartŚ ć dŚdatkŚwa jest uzyskiwana śŚśrzez bezśrecedensŚwe zawłaszczanie (za które trzeba 
cŚraz więcej śłacić), wsśierane śrzez bezśrecedensŚwy w całym wiecie rŚzwój sił śŚrządkŚwych i 
dyscyślinujących. Te dwa wymiary, śŚgranicza i intensyfikŚwana śrzemŚcą akumulacja, zŚstały ze 
sŚbą ci le związane. NeŚliberalny kaśitalizm śŚdtrzymuje swe trwanie śŚśrzez zawłaszczanie 
tego, co jeszcze śŚzŚstałŚ dŚ zabrania jakŚ darmŚwy śrezent: śŚgranicza naftŚwe MŚrza 
PółnŚcnegŚ, Alaski, ZachŚdniej Afryki czy ZatŚki Meksykańskiej, szczytŚwe Śsiągnięcia ZielŚnej 
RewŚlucji w Azji PŚłudniŚwŚ-WschŚdniej, zawłaszczającej i wyczerśującej żyzną glebę Śraz tanią 
wŚdę; włączanie dawnegŚ BlŚku WschŚdniegŚ w Śbręb rynku wiatŚwegŚ, dzięki czemu niska 
cena metali i rŚśy naftŚwej śŚzwŚliła na zmniejszenie kŚsztów śrŚdukcji śŚ 1989 rŚku; 
zawłaszczanie chińskiegŚ chłŚśstwa traktŚwanegŚ jakŚ nieŚgraniczŚne źródłŚ siły roboczej; 
śrywatyzacja śaństwa, czę ciŚwŚ śaństwŚwych zakładów Śraz sektŚra śublicznegŚ. Te darmŚwe 
śrezenty nie ŚdnŚwią się. Wielkie PŚgranicze jest dzi  zamknięte. Je li nie teraz, tŚ już wkrótce. 
Odkryciem kaśitalizmu jest masa ciał ludzkich, której śŚtrzeby kŚnsumścyjne mŚgą zŚstać w 
dużej mierze stłumiŚne, śrawdŚśŚdŚbnie szczególnie dramatycznie, ale niekŚniecznie zawsze, na 
GlŚbalnym PŚłudniu. O ile technŚlŚgie zwiększające wydajnŚ ć nie zŚstały uśŚwszechniŚne, tŚ 
ten Śkres czasu zŚstał Śkre lŚny śrzez znaczną eksśansję technŚlŚgii dyscyślinarnych i technik 
śrzymusu, kŚniecznych dla śŚdtrzymania wiatŚwegŚ reżimu „wymuszŚnej niedŚ-kŚnsumścji” 
(„fŚrced undercŚnsumśtiŚn” – Araghi), Śznaczającej miliardy ludzi cierśiących głód bądź 
niedŚżywienie nawet jeszcze śrzed wzrŚstem cen żywnŚ ci w 2007 rŚku. 

LŚkując dzisiejsze sśŚłecznŚ-ekŚlŚgiczne śrzekształcenia w Śbrębie długŚŚkresŚwych i 
ujętych w szerŚkiej skali nŚwŚczesnŚ ci schematów cykli i ewŚlucji, zaczynamy dŚstrzegać rŚlę 
sśrzecznŚ ci wła ciwych dla ŚbecnegŚ kryzysu. Czy jeste my śŚ rŚdku mŚmentu zwrŚtnegŚ 
histŚrycznegŚ kaśitalizmu, który nie jest tylkŚ kryzysem rŚzwŚjŚwym, ale także kryzysem 
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eśŚkŚwym? O ile niszczycielski charakter nŚwŚczesnych kryzysów zŚstał szerŚkŚ rŚzśŚznany – 
„cŚ” i „dlaczegŚ” kaśitalizmu-w-naturze – Ś tyle jednak wciąż zbyt małŚ uwagi śŚ wiecŚnŚ 
temu, jak ludzie stwŚrzyli nŚwŚczesnŚ ć śŚśrzez kŚlejne radykalne rekŚnfiguracje całŚ ci natury, 
łącznie z ludzkŚ cią. Sśrawą najbardziej zasadniczą jest tutaj tŚ, jak kapitalizm 
ŚśerŚwałpoprzez naturę, a nie jak na nią Śddziaływał. DŚtarli my dŚ kluczŚwegŚ mŚmentu, który 
umŚżliwia śŚstrzeganie natury Śraz kryzysu jakŚ nieredukŚwalnie histŚrycznych. W tym ujęciu 
kapitalizm jako ekologia- wiat umŚżliwia zrŚzumienie histŚrycznej sśecyfiki nŚwoczesnych natur 
jakŚ sieci wyzwŚlenia i Śgraniczeń. Ujmując rzecz ŚdrŚbinę śrzesadnie, mŚżemy stwierdzić, że 
wszystkie histŚryczne kryzysy cywilizacyjne wynikały z relacji ludzi z resztą natury. CŚ więcej, 
dŚtyczy tŚ także wszystkich śrŚjektów wyzwŚlenia ludzkŚ ci i wszystkich naszych sąsiadów na 
planecie Ziemia. 

Przełożyli Andrzej W. Nowak i Krzysztof Abriszewski 
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