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praca stworzyła człowieka. Praca w bezosobowych korporacjach degraduje 
i niszczy ludzi, niemniej jednak w kolejce do zatrudnienia ustawia się długi 
szereg chętnych.

Niszczenie człowieka, jakie obecnie się dokonuje, ma zresztą podwójny 
wymiar, nie tylko faktyczny, ale i teoretyczny. Wbrew „świętej” Arystole-
sowskiej defi nicji człowiek nie jest już postrzegany jako zwierzę społeczne 
(gr. zoon politikon), lecz jako aspołeczna i apolityczna monada. Preferowany 
typ osobowości neoliberalnej nie przypomina nawet Leibnizjańskiej monady 
bez okien; jest on pozbawiony również i drzwi – wszak przez nie mógłby 
się przedostać ktoś drugi, postrzegany jako rywal w staraniach o sukces lub 
jako potencjalny złodziej dóbr konsumpcyjnych. Zamiast wymarzonego przez 
Marksa, poświęcającego się dla słabszych człowieka-Prometeusza na neolibe-
ralnym stolcu zasiadł egocentryczny, zapatrzony w siebie Narcyz. 

Ludzie z pokolenia dorastającego przed antykomunistyczną rewolucją zosta-
li postawieni przed koniecznością poradzenia sobie z szokującą, godzącą w ich 
godność, styl życia i myślenia rzeczywistością. O ile chcą w niej uczestniczyć 
na równych prawach, nolens volens muszą dokonać zamachu na swoją dawną 
wiarę, porzucić ideały i wartości humanistyczne po to, by – na przekór temu, do 
czego nawoływał Juliusz Słowacki – przerobić siebie z „aniołów” w „zjadaczy 
chleba”15. Niektórzy, czując awersję do takiego „moralnego fi kołka”, usiłują 
protestować i bronić tradycyjnych wartości z godnością człowieka na czele. 
Głos tych osób jest jednak ignorowany. Dobrym przykładem jest tu sytuacja 
wyższych uczelni, którym odgórnie nakazano ze „świątyń wiedzy” czy „wy-
lęgarni elit” przeobrazić się w nastawione na praktyczne zyski „korporacje”. 
Protesty pracowników uniwersyteckich zostały zignorowane nie tylko przez 
ministerstwo, ale i przez młodszych kolegów, dla których system korporacyjny 
jest czymś oczywistym i bezalternatywnym. Zdumiewające, jak łatwo przyszło 
im zapomnieć nauki profesorów „starej daty” (odnoszą się do nich z polito-
waniem, choć „dla kariery” muszą ich, póki co, tolerować jako recenzentów 
swoich pisanych „dla kariery” prac doktorskich czy habilitacyjnych). 

Rzecz nie w tym, by oskarżać ich – urodzonych w innej, choć także żelaznej 
klatce – o zwykły oportunizm. Ten zdarzał się zawsze, w każdym środowisku 
akademickim. O wiele bardziej intrygujące i pożyteczne jest prześledzenie, 
jakimi metodami zostało przeprowadzone takie szybkie przeobrażenie wzorca 
osobowości. Kluczem do tego fenomenu jest, moim zdaniem, właśnie zjawi-
sko „utopii samego siebie”.

15  J. S ł o w a c k i, Testament mój, w: tenże, Dzieła, t. 1, Liryki i inne wiersze, red. J. Krzyża-
nowski, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław 1949, s. 113.
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