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W 2010 roku włoski artysta streetartowy działający pod pseudonimem Blu wy-
konał na zamówienie Muzeum Sztuki Współczesnej w Los Angeles (MOCA)
mural, który natychmiast po wykonaniu został ocenzurowany przez dyrektora 
Jeff reya Deitcha i usunięty ze ściany budynku. Tym, co wzburzyło Deitcha, była 
antywojenna treść pracy, którą artysta sformułował jako krytykę powiązania 
wojny i kapitału. Mural przedstawiał rzędy trumien przykrytych jednodolaro-
wymi banknotami i odnosił się do posunięć administracji Busha, która w 2009
roku wydała zakaz fotografowania i publikowania w prasie przykrytych amery-
kańskimi fl agami trumien żołnierzy zabitych podczas wojny w Iraku. Pozytyw-
ny PR nadzorowany i egzekwowany był przez Pentagon, a zdecydowana reakcja 
dyrektora MOCA na mural Blu podyktowana była dodatkowo faktem, że budy-
nek sąsiaduje ze szpitalem weteranów .

Wydaje się jednak, że był jeszcze jeden czynnik, który doprowadził do kontro-
wersji wywołanych muralem Blu. Wybór banknotów jednodolarowych jako
zastępujących fl agi amerykańskie zdaje się symptomatyczny. Z pozoru jest on
jedynie prostym komentarzem faktu, że życie tych żołnierzy – w tym kontek-
ście ofi ar wojny – zostało sprzedane za nieadekwatnie małe pieniądze. Uderza 
jednak także i co innego – podmienienie znaczeń na zgoła innym poziomie.

Mnogi podmiot 
jako wynik 
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Zamiast symbolu pewnej wspólnoty, którą ma odzwierciedlać we fl adze amery-
kańskiej nagromadzenie gwiazdek i pasków, pojawia się banknot jednodolaro-
wy, akcentujący jednostkowość śmierci. Ta jednak nie przysługuje wszystkim. 
Po stronie atakowanej przez amerykańskich żołnierzy – w Iraku i Afganistanie 
– ginęły przecież armie, obozy i wioski. Do Stanów Zjednoczoncyh wracały jed-
nostki znane z imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji, na które oczekiwali 
pełni bólu bliscy. Stąd banknoty jednodolarowe miałyby znaczenie jednostek, 
które zginęły podczas wojny w Iraku, a samo dzieło można by było postrzegać 
jako komentarz dotyczący zmonopolizowania w dyskursie zachodnim pojęcia 
jednostki i, co z tym związane, oryginalności oraz sposobu, w jaki dyskurs ten 
sprzężony jest z kapitalizmem i przezeń zawłaszczony. 

W 2012 roku nakładem londyńskiego Serpent’s Tail ukazała się jedna z kluczo-
wych pozycji będących fi lozofi cznymi rozprawami na temat kapitalizmu i kry-
zysu fi nansowego, która – jak się wydaje – nie została doceniona w sposób, na 
jaki zasługuje – In Praise of Love Alaina Badiou. Książka ma z pozoru charakter 
niezobowiązującego do stworzenia zwartego systemu fi lozofi cznego wywiadu, 
rozmowy, która została przeprowadzona z autorem książki, Alainem Badiou, 
przez Nicolasa Truonga w ramach Festiwalu w Avignon. Jak pisze we wstępie +
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Badiou, rzecz odbywała się w 2008 roku i fi lozofowi odpowiadał fakt „cele-
bracji miłości – tej subwersywnej, kosmopolitycznej energii seksualnej, która 
przekracza granice i status społeczny – w czasie, który normalnie poświęcony 
był armii”1. Warto zauważyć, że ta pochwała miłości sformułowana przez fran-
cuskiego fi lozofa przypadła na czas kryzysu fi nansowego – kwadratury wszyst-
kich mechanizmów kapitalizmu – bezwzględnej walki o stanowiska, wyścigu
szczurów, okresu wzmożonego, agresywnego kapitalistycznego egoizmu.

Radykalność kulturowych konsekwencji kryzysu fi nansowego problematyzu-
je książka Daniela Bella Kulturowe sprzeczności kapitalizmu. Autor nie tylko
wiąże w niej kryzys z lat 30. z powstaniem faszyzmu i tym, co określa mianem
„intensyfi kacji prywatnej przemocy”2, ale także z o wiele poważniejszymi kon-
sekwencjami – załamaniem się konsensusu społecznego3. Jak wspomina:
„rozpad świata komunistycznego utrudniał ideologiczne uzasadnienie utrzy-
mywania społeczeństwa w stanie mobilizacji”4. Książka Badiou unieważnia 
konieczność wskazanych przez Bella jako konstytutywnych konsekwencji kul-
turowych kapitalizmu, takich jak rozmycie odpowiedzialności5 czy konfl ikto-
wość pojęć i praktyk równościowych i wolnościowych6. Miłość bowiem opisana 
przez francuskiego fi lozofa jest integralnie związana z namysłem i praktyką 
fi lozofi czną7, a fi lozofi a społeczna utożsamiana z rolą kochanka8. 

Warto zaznaczyć, że książka rozmowa wpisuje się spójnie w fi lozofi ę prakty-
kowaną dotychczas przez Alaina Badiou. Miłość znalazła się wśród czterech
procedur prawdy opisanych przez fi lozofa, choćby w Manifesto for Philosophy9yy .
Obok polityki, sztuki wiedzy, miłość jest jedną z procedur określonych przez
Badiou jako „rozpoznawalne z daleka procedury, których relacja do myśli jest 
relatywnie inwariantna”10. „Nazwa tego inwariantu – kontynuuje fi lozof – jest 
jasna – to pojęcie «prawdy»”11. Badiou świadom jest faktu, że obecność i nie-
obecność tak opisanych procedur warunkowana jest kulturowo, wskazując
na to, iż po raz pierwszy w sprzężeniu i współobecności pojawiły się one w fi -
lozofi i Platona12. Miłość, jak twierdzi Badiou, i jej relacja do prawdy pojawia 
się w dialogach takich jak Uczta czy Fajdon13. Zdaniem Badiou obecność proce-

1 A. Badiou, In Praise of Love, London 2012, s. 2.
2 D.Bell, Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, Warszawa 2014, s. 226. 
3 Ibidem, s. 227. 
4 Ibidem.
5 Ibidem, s. 241. 
6 Ibidem, s. 310–320. 
7 A. Badiou, In Praise... op. cit., s. 2. 
8 Ibidem, s.3.
9 Idem, Manifesto for Philosophy, New York 1999, s. 35, 129.
10 Ibidem, s. 33. 
11 Ibidem. 
12 Ibidem, s. 34. 
13 Ibidem, s. 35. 
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dur prawdy dowodzi, że fi lozofi a sama nie produkuje prawd14, a jedynie ma za 
zadanie zaoferować ujednoliconą przestrzeń konceptualną, w ramach której 
nazywanie zajmuje miejsce wydarzeń służących za punkt wyjścia dla procedur 
prawdy15.

Można zatem uznać, że to „wydarzenie” jest czynnikiem generującym owe 
procedury. Podczas seminarium prowadzonego przez Badiou w Amsterdamie 
dla zamkniętej grupy uczestników fi lozof podsumował swój namysł nad tym 
pojęciem, wskazując na fakt, że wydarzenie zawsze jest możliwe, gdyż zmie-
nia ono polityczne, historyczne, faktyczne i geografi czne warunki własnego 
zaistnienia, i wskazał na rok 1968 jako „wydarzenie” par excellence16. W dys-
kusji ze mną Badiou przyznał, że „wydarzenie” można utożsamić z marksi-
stowskim czynem i że ma wymiar dialektyczny17. Wydaje się zatem, że książkę 
In Praise of Love należy rozpatrywać w kategoriach erupcji procedury prawdy 
jako odpowiedź na kryzys fi nansowy w 2007/2008 roku oraz jako rozważania 
dotyczące kryzysu kapitalizmu, kryzysu swoistej dlań struktury pojęciowej 
i problemowej.

Samo pojęcie miłości zdaje się pojawiać w książce In Praise of Love jako zako-
twiczone w namyśle Badiou nad teorią zbiorów, skonkludowanym w postaci 
słynnej maksymy „the one is not” w książce Being and Event18. Filozof dowodzi, 
że byt nie jest już wzajemny/tożsamy z jednym, a zatem nie trzeba już uważać za 
jedno tego, co jawi się w takiej ilości, w jakiej istnieje19. „Znajdujemy się – wnosi 
Badiou – na progu  decyzji – decyzji, by przełamać arkana jednego i wielości, 
w których fi lozofi a jest zrodzona i pogrzebana. Decyzja taka nie może przy-
jąć innej formy, niż co następuje: jedno nie jest”20. Przełożona na język polski
maksyma Badiou uwidacznia istotę paradoksu, do którego odnosi się fi lozof: 
„jednego nie ma”. Dla Badiou istotny jest fakt, że zdanie to jest subwersywne 
wobec Lacanowskiego porządku symbolicznego21, a zatem – jak można wnosić
– może stanowić pryncypium subwersywnej kultury. 

W In Praise of LoveW  Badiou w gruncie rzeczy powtarza wcześniejsze spostrze-
żenia na temat miłości – znaczenie książki polega na tym, że można ją rozpa-
trywać jako propozycję wywrotowego, rewolucyjnego podmiotu wobec kryzysu 
fi nansowego, który – w ujęciu Badiou – zdaje się jawić także jako kryzys kapita-

14 Ibidem. 
15 Ibidem, s. 37. 
16 Seminarium było częścią konferencji Event as an artistic, cultural and political practice

zorganizowanej przez ASCA 26–28.03.2013. 
17 Ibidem. 
18 A.Badiou, Being and Event, New York 2005, s. 23.
19 Ibidem.
20 Ibidem. 
21 Ibidem. 
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lizmu i jego struktury aksjologiczno-semantycznej. Pojawienie się książki pa-
ralelne jest do podobnych zjawisk w kulturze, które miały miejsce po kryzysie:
zaistnienia mnogiego podmiotu w postaci ruchów okupacyjnych, Anonymous,
rozmaitych form komuny, wreszcie – nowego proletariatu.

Konstytucja mnogiego podmiotu, jako efekt kryzysu, jest procesem widocz-
nym na wielu płaszczyznach. Kiedy 23 października 2011 roku Judith Butler
przybyła do protestujących w ramach Occupy Wall Street, jej przemówienie
transmitowane było w kanale YouTube, nagłośnione za pomocą „ludzkiego
mikrofonu”, techniki stosowanej przez okupantów. Polegała ona na tym,
że treść przemówienia jednostek była powtarzana przez stojących wokół;
powtarzano zatem tylko to, z czym zgadzali się protestujący. Był to zabieg
stosowany w ramach praktykowanej przez członków Ruchu demokracji bez-
pośredniej. Można zatem przyjąć, że podczas demonstracji słyszalne były 
jedynie te treści, które wypowiadano w imieniu mnogiego podmiotu. Mowa 
ta miała postać rewolucyjnego języka-czynu, który w Mitologiach, książce na-
pisanej w 1957 roku, Roland Barthes scharakteryzował jako język lewicy. We-
dług Barthes’a język ten jest językiem drwala, który nie mówi o drzewie, lecz
drzewem22. Podobnie uczestnicy OWS nie usiłowali mówić o mnogim pod-
miocie – będąc takim podmiotem, mówili mnogim podmiotem. Język Butler
w symptomatyczny sposób ewoluuje wraz z rozwijającym się tekstem. Od za-
imków „ja” i „wy”, przez „my” i „oni”, do „razem”, by spuentować całą wypo-
wiedź zdaniem, które pełni także funkcję swoistej sygnatury dla tekstu: „We
the People”. „Nie byłoby nas tutaj – kończy przemówienie filozofka – gdyby 
elektorzy reprezentowali wolę ludu. Siedzimy, stoimy i ruszamy się jako wola 
ludu – ta, o której elektorzy zapomnieli i którą porzucili, ale jesteśmy tutaj,
uporczywie ponawiając hasło: We the People”. Hasło to stanowiło aluzję do
wydarzeń wcześniejszych zaledwie o 20 dni. We the People – petycyjna stro-
na Białego Domu, powstała w pięć dni po rozpoczęciu Occupy Wall Street,
zwiększyła pięciokrotnie, z 5 do 25 tysięcy, liczbę podpisów pod petycjami,
które konieczne są do tego, aby administracja rozpatrzyła petycję i udzieliła 
odpowiedzi w oficjalnym trybie.

Ta fi gura retoryczna Butler wydaje się jednak interesująca przez swoje uloko-
wanie w marksistowskiej tradycji kreacji mnogiego podmiotu. Książka Badiou,
która pojawiła się krótko potem, jest najdobitniejszym przykładem fi lozofi cz-
nego ujęcia tego, czym jest mnogi podmiot. Samo pojęcie w In Praise of Love się 
nie pojawia. Wydaje się jednak, że gdy autor książki stwierdza, że „miłość nie-
koniecznie ma charakter bardziej pokojowy niż rewolucyjna polityka. Prawda 
nie jest czymś, co rodzi się w ogrodzie różanym. Nigdy! Miłość ma swoje własne

22 R. Barthes, Mitologie, Warszawa 2010, s. 280–281. 
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cele, sprzeczności i swą własną przemoc23”, ma on na myśli właśnie mnogi pod-
miot wspólny miłości i rewolucji. Badiou wskazuje na istotne paralele między 
procedurami miłości oraz polityki24 i różnicuje je w jednym aspekcie: podczas 
gdy polityka pyta o równość w wielości, miłość skoncentrowana jest na możli-
wości stworzenia podmiotu wobec różnicy25. To fi lozof ma na myśli, gdy pisze, 
że miłość jest zawsze w interesie całej ludzkości26. 

Badiou defi niuje miłość jako dwójkę, która „ujmuje doświadczenia świata 
z perspektywy różnicy”27. Wydaje się, że można rozumieć to jako podmiot esen-
cjonalnie podwójny czy mnogi, gdyż autor ujmuje to w kategoriach uniwersal-
nego doświadczenia postrzegania świata z perspektywy dwóch, nie jednego28. 
Deklaracja miłości – jak wskazuje fi lozof – jest zwrotem od przypadkowości ku 
trwałości oraz celowości i stanowi o wierności wydarzeniu29. Przykładem takiej 
wierności, miłości deklarowanej przez Badiou, jest jego książka Communist 
Hypothesis, w której deklaruje on wielokrotnie (co w In Praise of Love uważa 
za konstytutywne dla deklaracji miłości30) wierność wydarzeniu, jakim jest dla 
Badiou rok 196831. Symptomatyczny jest fakt, że choć Badiou wprost rozważa 
1968 rok jako wydarzenie w sensie fi lozofi cznym32, dowodząc wręcz, iż z racji 
identycznych problemów możemy się uważać za współczesnych tym wydarze-
niom33  pojęcie mnogiego podmiotu nie pojawia się w tym kontekście, lecz jedy-
nie uwaga, że to wydarzenie przewartościowało klasyfi kacje społeczne34.

Nie można jednak odnaleźć paraleli między różnicą, która – jak twierdzi Badiou 
– charakteryzuje podmiot miłości, a różnicą mogącą potencjalnie charaktery-
zować podmiot polityczny. Jest to teza radykalniejsza jeszcze od tej, której w He-
gemonii i strategii socjalistycznej dowodzili Chantal Mouff e i Ernesto Laclauj 35. 
Badiou bowiem staje w obronie podmiotu społecznego opartego na konfl ikcie, 
dowodzi w książce W hołdzie miłości, że esencja miłości nie tkwi w prokreacji,  
przez analogię, że esencją wspólnoty politycznej nie jest dążenie do władzy36. 
Filozof uważa jednak, że zasadniczy konfl ikt pojawia się na poziomie „dwój-

23 A. Badiou, In Praise..., op. cit., s. 61. 
24 Ibidem, s. 52. 
25 Ibidem, s. 54. 
26 Ibidem, s. 39. 
27 Ibidem. 
28 Ibidem. 
29 Ibidem, s. 43–44. 
30 Ibidem. 
31 A. Badiou, Communist Hypothesis, London, New York 2008, s. 41–51. 
32 Ibidem, s. 59. 
33 Ibidem, s. 62. 
34 Ibidem, s. 60. 
35 Ch. Mouffe, E.Laclau, Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic

Politics, London 2001, passim. 
36 A. Badiou, In Praise..., op. cit., s. 55. 
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ki”, a konfl ikty społeczne są tylko wtórne wobec tego, co stanowi o konstrukcji
pomiotu ukształtowanego wobec zgody na zasadniczą różnicę. Przy okazji tych
rozważań Badiou argumentuje przeciwko teorii, że dwa i tak ostatecznie reali-
zuje się w postaci tego, co jedno, expressis verbis stając po stronie miłości jakos
mnogiego podmiotu, obejmujące także związki homoseksualne i bezpłodne
pary37. 

Choć według Badiou miłość charakteryzowana jest przez dialektyczny konfl ikt 
między różnicą a indywidualnością, wydaje się, że mnogi podmiot, jaki wyłania 
się z jego rozważań, jest podmiotem esencjonalnie mnogim, nieprzyjmującym
liczby pojedynczej, niebędącym efektem dodawania – takim, który przyjęty 
jako zasadniczy dla rozważań o społeczeństwie znosi scharakteryzowany przez
Bella podstawowy w kapitalizmie konfl ikt między wolnością a równością38.
Podmiot taki byłby nie efektem dodawania jednostek, lecz efektem wydarze-
nia – podmiotem rewolucyjnym. Na poziomie politycznym podmiotem takim
byłby proletariat czy jakikolwiek rodzaj komuny, który kształtuje się w wyniku
wydarzenia. „Istnieją dwa polityczne albo raczej fi lozofi czno-polityczne poję-
cia – twierdzi autor W hołdzie miłości – które mogą się równać na czysto formal-i
nym poziomie z dialektyką obecną w miłości. Po pierwsze, słowo «komunizm»
zawiera ideę, że kolektyw zdolny jest do zintegrowania wszystkich […] różnic.
Ludzi wyklucza się z uczestnictwa w komunistycznych procesach z powodu ich
funkcji, urodzenia, pochodzenia czy języka albo też dlatego, że ukształtowała 
ich taka, a nie inna kultura, tak samo jak kwestie tożsamościowe nie stanowią 
przeszkód w miłości. Jak twierdzi Marks, tylko polityczne różnice między wro-
gami są nie do pogodzenia. A tym brak odpowiednika w procesie miłości. Kolej-
nym jest słowo «braterstwo». Braterstwo jest najmniej oczywiste ze wszystkich
trzech wyrazów w motto Republiki. Możemy kłócić się o wolność, ale wiemy,
o co w pojęciu tym chodzi. Możemy dostarczyć dość dokładnej defi nicji tego,
czym jest równość. Ale czymże u diabła jest braterstwo?”39. Badiou zdaje się
odpowiadać na to pytanie w kolejnym rozdziale książki, kiedy problematyzuje
relację między miłością a kapitalizmem. Wnioski te jednak wydają się niewy-
starczająco radykalne – stwierdza on jedynie, że odrodzenie hipotezy komu-
nistycznej powinno stanąć u podstaw ruchów emancypacyjnych, ponieważ
stanowiłoby to znacznie korzystniejsze środowisko dla miłości niż oparty na 
prywatnym interesie kapitalizm40. „Znaczenie słowa «komunizm» nie odnosi
się – dowodzi Badiou – natychmiast do miłości. Niemniej jednak przynosi ono
nowe dla niej możliwości”41. W innym miejscu Badiou określa po prostu miłość

37 Ibidem, s. 50. 
38 D. Bell, Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, op. cit., s. 310–320.
39 A. Badiou, In Praise..., op. cit., s. 63. 
40 Ibidem, s. 73. 
41 Ibidem.
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jako „minimalny komunizm”42. Sprzężenie miłości i komunizmu pojawia się 
w określeniu „czerwone lata”, którego francuski fi lozof używa w celu opisania 
dekady po 1968 roku. Jak twierdzi, lata te charakteryzowała jego lojalność wo-
bec procesów, których jednym z możliwych imion jest „komunizm”, ale także 
towarzyszył im czas poświęcony miłości43. Brak w rozważaniach Badiou tego, 
co możliwe jest jedynie przez zewnętrzne ujęcie jego systemu fi lozofi cznego – 
wskazania na dwa różne systemy ontologiczne generowane przez kapitalizm 
i te zjawiska, które konstytuują rozmaite formy mnogiego podmiotu. Rozważa-
nia Badiou są wyraźnie zakotwiczone w marksizmie i wydają się adekwatnym 
narzędziem krytyki zmiany paradygmatów z kapitalistycznych na te, które 
sprowokował kryzys fi nansowy w 2008 roku, jeśli interpretować go jako wyda-
rzenie w takim sensie, w jakim rozumie je francuski fi lozof. 

Ostatni rozdział książki jest namiastką takiej refl eksji, porusza bowiem temat 
styku miłości i sztuki, a więc, w praktyce, problem sztuki rewolucyjnej, zaan-
gażowanej, tworzonej przez mnogi podmiot i dla niego. Badiou wprowadza tu 
defi nicję sztuki, którą można by uznać za kluczową dla XX wieku, określając ją 
jako to, „co oddaje sprawiedliwość wydarzeniu”44. „W polityce – zdaniem Ba-
diou – wydarzeniami rządzi historia w retrospekcji. Sztuka jest jednak samot-
na w przywracaniu lub usiłowaniu całkowitego przywrócenia ich intensywnej 
mocy”45. Filozof określa sztukę mianem tej, która ma wyłączną moc wskrze-
szenia zamieszek i odzwierciedlenia samego wydarzenia w jego istocie46. Po-
nieważ wydarzenie może przebić się przez to, co tworzy widzialną materię 
sztuki, jest ona – jak dowodzi Badiou – bardzo bliska miłości, która z kolei po-
woduje, że przebija się ono przez istnienie47.

Sztuka problematyzująca kryzys z 2008 roku w zasadniczy sposób wpisuje się 
w takie defi nicje. Esencjonalnie mnogi podmiot pojawia się w niej na wiele spo-
sobów – w postaci prac kolektywnych, anonimowych, alternatywnych tożsamo-
ści znanych artystów, rezygnujących z wypracowanego logo, dzięki któremu są 
rozpoznawalni potencjalnie także na rynku sztuki. Mnogi podmiot konstruowa-
ny jest również jako wspólnota artystów i odbiorców w ramach ruchów takich 
jak 99%, Ruch Anonimowych czy liczne ruchy okupacyjne, które pozwalają na 
zrzeszenie artystów i ludzi niezwiązanych ze sztuką zawodowo i wykorzystanie 
tej kooperacji jako narzędzia oporu wobec opresyjnej polityki władz na całym 
świecie: w Stanach Zjednoczonych, Turcji, Egipcie, na Węgrzech czy na Ukra-
inie. W perspektywie zarysowanej przez Badiou symptomatyczna staje się róż-

42 Ibidem, s. 90. 
43 Ibidem, s. 76. 
44 Ibidem, s. 78. 
45 Ibidem. 
46 Ibidem. 
47 Ibidem. 



152

nica między kulturą i sztuką defi niowaną przez kapitalizm – integralnie zwią-
zaną z wartościującym dyskursem indywidualizmu, kanonem i wartością – a tą 
defi niowaną przez wydarzenie, które ma status marksistowskiego czynu. 

Pierwsza – tożsama może być z miłością defi niowaną jako kontrakt, wymiana 
korzyści symbolicznych i ekonomicznych, do której krytycznie odwołuje się Ba-
diou. Druga – tożsama jest z miłością mnogiego podmiotu, którą interpretować
należy jako rodzaj umiłowania własnej złożoności i esencjonalnej dla konsty-
tucji jego tożsamości różnicy, a zatem realizuje się niejako w jego samoświado-
mości, co problematyzuje jego status jako proletariatu. 

Istotną kwestią wydaje się porównanie miłości jako procedury prawdy z real-
nym kryzysu, zdefi niowanym przez Badiou w Hipotezie komunistycznej w po-j
staci wezwania do odwrócenia się od ekranu wydarzeń i rozejrzenia po sali
projekcji48. Gest taki można by interpretować jako przerwanie relacji 1:1 z kapi-
tałem i kreację horyzontalnej płaszczyzny porozumienia, solidarności takiej,
w której konstytuuje się mnogi podmiot, komuna, proletariat. Pojęcie prawdy 
traci w ten sposób swój uniwersalny, wręcz uniwersalistyczny posmak i utożsa-
miane może być właśnie z realnym w ujęciu marksistowskim, bazą dla nieko-
niecznie symbolicznej nadbudowy kultury. Miłość zatem to procedura dotarcia 
do tego, co realne, polemiczna wobec symbolicznej, patriarchalnej kultury,
seksistowskiej, elitarystycznej i nastawionej na zysk.

Wydaje się, że tekst Badiou – choć kluczowy dla wydarzenia, jakim był kryzys
w 2008 roku, rozumiany jako kryzys silnych struktur pojęciowych i zarzewie
ruchów rewolucyjnych – zawierać mógłby więcej momentów autorefl eksyj-
nych, dotyczących choćby pytania o istnienie „jednego” w ramach ontologii ka-
pitalizmu, roli mnogiego podmiotu w ruchach okupacyjnych czy problemów,
wiążących słowa Badiou z kontekstem politycznym, w obszarze którego były 
formułowane. Rozmieszczenie w książce akcentów w taki sposób, że formuła 
francuskiego fi lozofa rozbijana jest raczej o kwestie uniwersalne niż należące
do kontekstu, jawi się jako funkcja pytań. Nierozegrane wprost wątki, pozwa-
lające zdefi niować książkę francuskiego fi lozofa jako jedną z najważniejszych,
zdolną do tego, by uchwycić procesy kluczowe dla zmiany kapitalistycznych pa-
radygmatów spowodowanych przez kryzys, są wystarczająco dobitne.       

48 A. Badiou, Communist Hypothesis, op. cit., s. 93.


