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UTOPIA SPOŁECZNA SYLVAINA MARÉCHALA 
I JE J FILOZOFICZNE PRZESŁANKI

W centrum światopoglądu M arechala1 leżą filozoficzne kategorie 
„natury”, „ładu”, „rozumu” i „cnoty”. Wiemy, że pojęcie natury było

1 Twórca egalitarno-komunistycznej utopii społecznej i filozof materialista, 
Pierre-Sylvain Maréchal urodził się 15 sierpnia 1750 r. w Paryżu. W młodości, 
uprawiał poezję liryczną. Pisał sentymentalne pastorałki. Utwór Le Tombeau  
de J. J. Rousseau  (1779) świadczy o zainteresowaniach autora problematyką spo
łeczną. Fragments d’iin poème moral sur Dieu (1781) są wyrazem dojrzewania 
jego materialistycznego światopoglądu. Wydanie L ivre  échappé au déluge  (1784), 
w którym autor rozwija społeczny egalitaryzm i- proponuje zastąpienie religii. 
chrześcijańskiej kultami świeckimi, spowodował pozbawienie go pracy w biblio
tece Kolegium Mazarini. Po opublikowaniu Almanach des honnêtes gens (1788), 
w którym imiona świętych zostały zastąpione nazwiskami wielkich ludzi, Maréchal 
dostał się do więzienia. W okresie Rewolucji Francuskiej Maréchal był (od 
1790 r.) redaktorem postępowego pisma „Révolutions de Paris”, w którym opu
blikował m.in. artykuł: Des pauvres et des riches. Współpracował z ugrupowa
niem reprezentującym tendencje egalitarne i utopijno-komunistyczne — Cercie 
Social. W 1793 r. jest w bliskich kontaktach z hébertystami a zwłaszcza z Chau- 
mettem. O radykalizacji jego poglądów społecznych i politycznych w tym okresie 
świadczy utwór Correctif à la Révolu tion  (1793), w którym autor stwierdza, że 
rewolucja nie może być zakończona, dopóki będzie istnieć społeczna nierówność. 
Ta postawa Maréchala wyjaśnia nam jego zbliżenie do Babeufa, z którym za
przyjaźnił się w tym czasie. Wraz z Babeufem, Darthém, Filipem Buonarrotim
i in. Maréchal wchodzi w 1796 r. w skład Tajnego Dyrektoriatu stojącego na czele 
Sprzysiężenia Równych, pierwszego w historii ruchu politycznego, który stawiał 
sobie zadanie realizacji ustroju komunistycznego drogą rewolucji. Poglądy Ma
rechala w tym czasie odzwierciedla jego Manifest Równych. Po upadku „Równych” 
Maréchal koncentruje się na krytyce religii (por. Culte e t  Lois d ’une société  
d ’h om m es sans Dieu  (1797) i Le Lucrèce français  (1798). Krytykuje antydemokra
tyczny charakter rządów Dyrektoriatu oraz politykę podbojów realizowaną przez 
Napoleona. W Correctif  à la gloire de Bonaparte  (1797) zarzuca Napoleonowi, że 
zamiast występować w obronie wolności uciskanych ludów, a zwłaszcza Polaków
i Włochów, prowadzi pertraktacje z monarchami Europy. Utwór ten doczekał się 
jeszcze za życia Maréchala przekładów na język włoski ,(Correttivo  alla gloria  
di Bonaparte ovvero  le t tera  a quel generale) oraz polski. Całokształt poglądów
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kategorią centralną nie tylko dla tego pisarza i filozofa, ale również dla 
całej epoki Oświecenia. Nie było ono jednak tożsame u poszczegól
nych filozofów, co wiązało się ściśle z ich filozofią przyrody. Można 
było mówić o przyrodzie i prawie naturalnym, uciekając się jedno
cześnie do bytu transcendentnego, albo pojmować je w sposób iinma- 
nentystyczny. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z różnymi 
wersjami deizmu, a w drugim — ateizmu. Chcąc zrozumieć specyfikę 
naturyzmu Maréchala musimy -zwrócić również uwagę na fakt, że 
w  XVIII w. rywalizują ze sobą co najmniej dwa modele przyrody: 
mechanicystyczny, wywodzący się z tradycji kartezjańskiej i reprezen
towany przez zwolenników newtonowskiej koncepcji świata, oraz 
„biologiczny”, wywodzący się od Spinozy. Mamy więc model „natury- 
-zegara” (nature horloge) oraz model „natury-istoty żywej” (nature- 
-animal). W drugiej połowie XVIII w. „Bóg — twórca mechanizmu świa
ta” jest coraz częściej zastępowany przez „Boga — wiecznie żyjącą i pło
dzącą przyrodę” 2.

Nie ulega wątpliwości, że wydając pierwszy swój utwór literacki 
Bergeries  (1770) Maréchal był jeszcze deistą. Jego sentymentalni pasterze 
podziwiają piękno przyrody, która skłania ich do uznawania stwórcy 
świata i ła d u 3. Deistycznego Boga nazywa Maréchal Istotą Najwyższą 
(Etre Suprême). Obok wątku deistycznego znajdujemy jednak inny, któ
ry  zwiastuje materialistyczne poglądy Maréchala z 1780 r. Bogiem okre
ślana jest przez niego również „miłość”, którą pojmuje on nie tylko jako 
uczucie wiążące dwoje młodych pasterzy, ale jako powszechną zasadę 
ładu przyrody. Miłość i przyjaźń panująca wśród ludzi są jedynie prze
jawem powszechnej harmonii naturalnej. Inwokacja do „miłości”: „Ty, 
która ożywiasz naturę i rozgrzewasz cały wszechświat świętym ogniem”, 
wskazuje na przypisywaną jej rolę aktywnej zasady materii. Kategoria 
„miłości” ma doniosłe znaczenie dla wczesnego etapu myśli społecznej 
Maréchala. Implikuje ona ideę powszechnej zgody.

Pewną ewolucję poglądów Maréchala oddaje drugi chronologicznie 
utwór: Le tem ple de l’hym en dédié 'à l’amour (1771). Nadal spotykamy

filozoficznych i społecznych Maréchala oddaje nam sześciotomowy utwór Voyages  
de Pythagore  (1799). Z innych utworów opublikowanych w ostatnich latach życia 
Maréchala należy wymienić: Dictionnaire des athées anciens et m odernes  (1800), 
Pour e t  contre la Bible (1801) oraz De la V e r tu  (1807). To ostatnie dzieło opubliko
wane zostało pośmiertnie. Maréchal zmarł 18 stycznia 1803 r. w Montrouge.

2 Formowanie się oświeceniowego pojęcia natury w powiązaniu z naukami 
przyrodniczymi XVII i XVIII w. zostało gruntownie zbadane przez J. Ehrarda, 
L ’idée de nature en France dans la prem ière  moitié  du X V IIIe siècle, t. I. Paris
1963, s. 29—248.

3 Bergeries, Paris 1770, s. 167.
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w  nim pojęcie Boga jako siły sprawczej świata i twórcy jego ładu. Czę
sto jednak pojęcie bóstwa utożsamiane jest z „naturą” 4.

Zdecydowany przełom w rozwoju maréchalowskiej idei „natury” 
i „ładu” nastąpił z chwilą wydania w 1780 r. Fragments d’un poème  
moral sur Dieu  (oficjalna data wydania, 1781 r., jest zmyślona). W dzie
le tym, napisanym pod wyraźnym wpływem Holbacha, autor jest już 
konsekwentnym materialistą i deterministą. Występuje przeciw kreacjo- 
mizmowi. Głosi wieczność przyrody, w której „nic się nie rodzi i nic nie 
umiera; wszystko istnieje z konieczności i podlega igraszkom zmian. 
Materia coraz to inaczej rozłożona rozwija się w roślinach; w człowieku 
tkwi w postaci myśli. Wszystko się przyciąga i odpycha. W tym samym 
-czasie, w jednym i tym samym przedmiocie znajdujemy skutek i przy
czynę. W swym postępowym ruchu przyroda działa na samą siebie i przy
biera coraz to nowe formy. Żywioły sprzyjające sobie, a zarazem wrogie 
dążą do jednego celu przeciwnymi drogami. Dla zachowania ładu wy
buchają wojny. Atak i obrona zachowują na Ziemi doskonałą równo
wagę dobra i zła” 5. Maréchal krytykuje teleologiczne pojmowanie „ła
du”. „Cudowny porządek pór roku i dni” oraz „zadziwiająca harmonia 
wrogich sobie istnień” nie mogą być stworzone celowo przez istotę nad
przyrodzoną. „Wszystko w łonie natury jest takie, jakim być powinno” 6. 
Świat nie ma stwórcy i „sam sobie jest siłą napędową”. W nim samym 
zawarta jest aktywność i życie. Wprowadzenie pojęcia istoty tworzącej, 
„zegarmistrza”, nie wyjaśnia nam genezy przyrody i jej ruchu, a wpro
wadza jeszcze dodatkowe trudności. Łatwiej bowiem jest nam pojąć 
wieczność postrzeganej zmysłami materii niż abstrakcyjnego Boga.

Wyrazem pogłębienia refleksji nad ładem przyrody są rozważania 
Maréchala nad „duszą świata” u pitagorejczyków i metempsychozą, za
w arte w A ntiqu ités d ’Herculanum  (1780). Dla oznaczenia jedności ma
terialnego świata wprowadza on pojęcie „le grand Tout” 1. Rozwija też 
pojęcie „równowagi” 8 w przyrodzie, które — jak zobaczymy — będzie 
miało doniosłe znaczenie dla jego teorii społeczeństwa i etyki.

Maréchalowska koncepcja miłości jako siły zapładniającej i harmoni
zującej kosmos i jego byty świadczy o próbie godzenia fizykalnego 
i „biologicznego” modelu świata. W 1780 r. daje się jednak zauważyć 
wyraźna preferencja Maréchala wobec drugiego z wymienionych mo
deli. Świadczy o tym stosowanie metafory „wielkiej istoty żywej” (un

4 Le tem ple  de l’H ym en  dédié  à VAmour, Paris 1771, s. 47.
5 Fragments d ’un poèm e moral sur Dieu, (Paris) 1781, s. 10.
6 Tamże, s. 13.
7 Les antiquités d’Herculanum, t. I, Paris 1780, s. 136.
s Tamże, t. III, Paris 1781, s. 57.
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grand animal) 9 w stosunku do wszechświata. O kontynuowaniu tradycji 
spinozjańskiej świadczy również częste stosowanie term inu „spinozyzm” 
dla określenia różnych wersji panteizmu. Co prawda Maréchal nie uży
wa, w latach 1780—1784, term inu „Bóg albo Przyroda”, ale posługuje; 
się pojęciami bardzo do niego zbliżonymi. Termin „Bóg Przyrody” (Dieu  
de la Nature) pojawia się obok „Opatrzności Przyrody” (Providence de 
la Nature) 10 w r. 1784. Z kontekstu w jakim funkcjonuje określenie 
„Bóg Przyrody” wynika niedwuznacznie, że chodzi o „boskość przy
rody”

Panteistycznie pojmowanego Boga obdarza Maréchal takimi cechami 
jak sprawiedliwość, dobroć, miłosierdzie. Owa celowość w działaniu 
przyrody jest jednak pozorna: nie jest sprzeczna z determinizmem. Har
monia, która istnieje dzięki miłości utożsamianej z „duszą świata”,, 
istnieje w sposób konieczny. Powoduje ona, że każdy z bytów przyrody 
„pozostaje w klasie, która jest mu wyznaczona” i nie może „bezkarnie”' 
jej opuścić. Wystarczy, aby jedno ogniwo łańcucha bytów zostało ze
rwane, a destrukcji ulegnie cały ład, którego fragmentem jest ład spo
łeczny. Myśl ta doprowadzi Maréchala do uznania wszelkich bytów jed
nostkowych za jednakowo ważne dla przyrody jako całości. Znajdzie 
to odbicie w jego teorii społeczeństwa — w postaci poglądu o jednako
wej ważności jednostek w społeczeństwie, a w efekcie o ich naturalnej 
równości.

Każdy człowiek wyłonił się z przyrody, jest jednym ż jej dzieci. Sta
nowi on jedno z ogniw wielkiego łańcucha bytów. Bez niego przyroda 
byłaby „niekompletna”, bowiem „Wielka Całość dzieli się na wiele 
światów, a każdy ze światów drugorzędnych dzieli się na mniejsze świa
ty, te zaś z kolei na jeszcze mniejsze, takie jak człowiek, owad lub roś
lina. Wszystkie te istoty mają tę samą naturę, gdyż wszystkie złożone 
są z tej samej m aterii” 12. Każdy z bytów wchodzących w skład „Ca
łości” nie mógłby istnieć poza nią, jak również „Całość” nie mogłaby 
istnieć bez najmniejszej swej cząstki. Jedność i różnorodność świata 
w arunkują się wzajemnie: „Wszystko jest Jednym ” (Tout est Un) 13.. 
Wielka „Całość” zawiera w sobie wszystko, co potrzebne jest do istnie
nia jej bytów: materię, ruch i harmonię. W tym  sensie Natura jest Bo
giem: „Bóg i Natura są jedną i tą samą rzeczą i tworzą »Całość«. Bo
giem również jest ład, przez który wszechświat istnieje i zachowuje się

s Tamże, s. 168.
10 L ivre  échappé au déluge, Paris 1784, s. 46.
11 Tamże, s. 45.
12 Voyages de Pÿthagore, t. IV, Paris an VIII (1799), s. 244.
13 Tamże, t. V, s. 300.
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"w takiej postaci, jaką widzimy” 14. Filozofia przyrody Sylvaina Maré
chala w jej ostatecznym kształcie jest zdecydowanie materialistyczna 
i  monistyczna.

Zwracaliśmy już uwagę na fakt, że kategorie „natury” i jej „ładu” 
m ają w XVIII w. doniosłość nie tylko światopoglądową, ale również 
ideologiczną. Prawem natury chciano zastąpić prawa boskie sankcjo
nujące feudalizm i jego społeczną niesprawiedliwość. Ład naturalny 
przeciwstawiony jest „chaosowi” ancien règim e’u. Religijne i usankcjo
nowane przez religię normy życia społecznego proponuje się zastąpić 
„naturalnym i” normami absolutnymi, niezmiennymi i wiecznymi, które 
mają uzasadnić aspiracje wstępującej na arenę dziejów nowej klasy spo
łecznej 15. Określony światopogląd związany z ateizmem lub też deizmem 
nie determinował jednak ściśle ideologii głoszonej przez poszczególnych 
myślicieli. U Woltera Bóg miał funkcjonować jako żandarm strzegący 
majątków posiadaczy. Rousseau natomiast pragnął zachować wiarę 
w  Istotę Najwyższą, która mogłaby rekompensować biednym nieszczę
ścia i krzywdy doczesne. Holbach wiązał ateizm z ideą rządów oświeco
nego władcy. Maréchal z materialistycznej filozofii przyrody wyprowa
dzał egalitaryzm i komunizm.

Pojęcia „natury” i „ładu” w odniesieniu do człowieka i społeczeń
stw a rozwijają się w dziełach Maréchala równolegle do formowania się 
jego filozofii przyrody. W początkowym okresie jego twórczości, kiedy 
komplementarną ideą pojęcia natury jest miłość, idea ta leży równo
cześnie w centrum refleksji nad ładem społecznym. Sądzi on, że począt
kowo ludzie żyli w błogiej niewinności i szczęściu na łonie przyrody, 
pod rządami miłości i cnoty10. Determinujący wpływ miłości na postę
powanie ludzi porównuje Maréchal do działania Słońca, które „wyzna
cza bieg każdej planety, nakreśla jej linię obrotu i nie pozwala jej przez 
siłę potężnego przyciągania oddalić się od siebie”. Miłość stała się główną 
naturalną więzią pierwszej małej społeczności, jaką była rodzina. W okre
sie „złotego wieku”, gdy społeczeństwo składało się ze związku rodów, 
miłość była nadal „najsilniejszą i najłagodniejszą więzią społeczną” 17.

Nie ulega wątpliwości, że „miłość” w dziełach Maréchala z lat 1771— 
1779 jest jednym z elementów postępowej ideologii mieszczańskiej, gdyż 
zmierza do zbudowania nowego społeczeństwa, w którym stosunki mię
dzyludzkie mają podlegać koniecznym prawom powszechnej harmonii 
„naturalnej”. Nie jest to jednak ideologia rewolucyjna. Towarzyszy jej

14 Tamże, s. 303.
15 Por. M. Borucka-Arctowa, P raw o na tury  jako ideologia antyfeudalna,  War

szawa 1957, s. 15.
16 Bergeries,  cyt. wyd., s. 56.
17 Le tem ple  de l’H ym en  dédié  à VAmour,  Paris 1771, s. 46.
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nawoływanie do społecznego kompromisu, do filantropii uprawianej 
w imię miłości i przyjaźni. Dopiero we Fragmentach moralnego poem a
tu o Bogu  (1780) powrót do naturalnego ładu oznacza wyrzeczenie się 
własności prywatnej — źródła egoizmu i wszelkich nieszczęść. Parafra
zując jak gdyby Rousseau, Maréchal stwierdza, że z chwilą gdy czło
wiek wyrzekł słowa: „to moje” powstał ustrój polityczny oparty na 
przemocy i nierówności społecznej18. Nieład społeczny, dzieło człowieka, 
przeciwstawiony został ładowi natury. Człowiek stał się sprawcą zła. 
Naruszył równowagę, przekroczył „miarę” w używaniu darów natury  
kosztem bliźniego.

Głównym dziełem, w którym Maréchal postuluje reorganizację społe
czeństwa w duchu zgodności z ładem przyrody jest Dame Nature à la 
barre de VAssemblée Nationale (1791). Powstało ono w wyniku do
świadczeń dwóch pierwszych lat Rewolucji Francuskiej. Maréchal do
strzega już mieszczańską ograniczoność dekretów Zgromadzenia i ich 
sprzeczność z hasłami powszechnej równości i wolności. Wskazuje na 
niezgodność nowego systemu społecznego z interesem mas plebejskich. 
Prawo natury  w koncepcji Maréchala staje się ideologią antyburżuazyjną. 
„Obaliliście — powiada Maréchalowska Natura — parę wstrętnych i obu
rzających wyróżnień; ośmieliliście się ogłosić wszystkich ludzi równymi 
i wolnymi. Cóż jednak przyniósł wasz szlachetny, lecz dziecinny wy
siłek ? Wśród dwudziestu pięciu milionów ludzi, których jesteście od
ważnymi przedstawicielami, widzę jedynie zmiany w ubiorach. Ich oby
czaje pozostały takie same. Nie widzę żadnej poprawy w ich publicznym 
zachowaniu oraz w życiu prywatnym. Tak jak przedtem widzę dwie 
bardzo różne kasty: bogatych i biednych. Jak przedtem mimo uroczystej 
deklaracji praw człowieka, dostrzegam panów i służących. Spiżowa ścia
na dzieli tych, co mają za dużo od tych, co nie mają nic. Uwierzę w szla
chetność waszych dekretów i skuteczność waszych praw z chwilą, gdy 
ów oburzający podział zniknie na wasz głos” 19. Nierówność i niespra
wiedliwość społeczna są konsekwencją odejścia od naturalnego statusu 
człowieka, w którym stosunki społeczne były nieskomplikowane i przej
rzyste. Człowiek był tylko c z ł o w i e k i e m  dla swojego bliźniego. Nie 
był od niego w żaden sposób uzależniony. Nie było panów i niewolni
ków. Nie było podziału na żołnierzy, kapłanów, urzędników. Natura na
dała prawa ludziom, ale były one proste i nieliczne. Ludzie natomiast 
stworzyli skomplikowane kodeksy, które uczyniły stosunki międzyludz
kie nieprzejrzystymi i zafałszowanymi. „Należałoby więc — powiada 
Maréchal — spróbować wielkiej i pięknej rewolucji [...] a mianowicie,

18 Por. Fragments d ’un poèm e m oral sur Dieu, s. 19—20.
19 Dame Nature à la barre de l’Assem blée  Nationale, Paris 1791, s. 3.
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przywrócić rodzajowi ludzikiemu pierwotne jego prawa do wolności in
dywidualnej i zerwać tak skomplikowane sprężyny społeczeństwa cy
wilnego, a nie próbować je na nowo uruchomić. Słowem, należałoby 
zachować jedynie to, co pochwala sama natura” 20.

W Dame Nature zawarta jest podstawowa argumentacja na rzecz 
naturalizacji ładu społecznego. Późniejsze dzieła jedynie nieznacznie 
uzupełniają i rozwijają wyłożone w 1791 r. koncepcje Maréchala. 
Kreśląc w Correctif à la révolution  (1793) rozwój społeczeństwa, Maré
chal redukuje rządzące nim prawa do fizycznych praw kosmologii New
tona. Sądząc, że ludzie podlegają newtonowskim prawom przyciągania
i odpychania, które przejawiają się w dążeniu do zachowania całkowitej 
wolności dzikusa a zarazem do uspołecznienia, Maréchal przypuszcza, że 
dwie przeciwne sobie siły, powodujące harmonię we wszechświecie
i w społeczeństwie, równoważą się. Przejawem tej równowagi winno 
być — jego zdaniem — życie w rodzinie.

W naturalistycznej interpretacji stosunków międzyludzkich u Maré
chala można zauważyć również charakterystyczną tendencję do ich bio- 
logizacji. Ludzie podlegają tym samym prawom, co świat roślin, ptaków
i zwierząt. „Oliwki posadzone zbyt blisko siebie źle się rozwijają. Ich 
korzenie spotykając się ze sobą wzajemnie sobie szkodzą. Podobnie 
jest z ludźmi. Winni oni znajdować się w pewnej odległości od siebie. 
Jeśli upierają się by żyć w wielkiej liczbie na niezbyt przestrzennym 
terenie, psują się i giną przed czasem” 21.

„N atura” służy Maréchalowi nie tylko do uzasadnienia koncepcji 
egalitarnych, ale również komunistycznych, które szczególnie jaskrawo 
występują w jego twórczości z okresu współpracy z Babeufem. Wszystko 
co przyroda stworzyła, oddała do dyspozycji ogółu ludzi. Nikt nie został 
przez nią wyróżniony. „Nikt nie może zaprzeczyć, że wszyscy ludzie 
mają prawo do światła słonecznego, albowiem nie ma takiej konstytucji 
ani dekretów zdolnych odebrać komuś ową własność wspólną, zbyt da
lekosiężną dla patrycjatu. Rewolucja nie będzie zakończona, jeśli wszys
cy ludzie nie będą dzielić owoców ziemi tak, jak korzystają z promieni 
słonecznych. Tak! Słońce świeci dla wszystkich. A więc, moi bliźni, moi 
równi! Czy mam wam powiedzieć wszystko i dorzucić, że również i zie
mia nie należy do nikogo?” 22. Komunizm jako postulat wynikający z ko
nieczności zaprowadzenia „naturalnego” ładu społecznego to również 
centralny motyw Manifestu Równych: „Godzina wielkich czynów wy
biła. Zło dosięgło swego szczytu, opanowało całą powierzchnię Ziemi.

20 Tamże, s. 10.
21 Correctif  à la Révolution, Paris 1793, s. 84.
22 Opinion d ’un hom m e sur l’étrange procès in ten té  au Tribun du Peuple,  

Paris 1796, s. 3—4.
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Od zbyt wielu stuleci rządzi na niej chaos, mianujący się polityką. Nie
chaj znów zapanuje ład i wszystko powróci na swe miejsce. Nadeszła 
chwila utworzenia Republiki Równych, wielkiego domu dostępnego dla 
wszystkich ludzi. Nadeszły dni przywrócenia wszystkim ich praw. Cier
piące rodziny, przybywajcie, by zasiąść przy wspólnym stole, zastawio
nym przez naturę dla wszystkich jej dzieci” 23.

Kategorie „natury” i „ładu” stanowią w zasadzie jedną centralną 
kategorię filozofii Marechala. Jej podporządkowane są kategorie niższego 
rzędu, jak „wolność”, „sprawiedliwość”, „równość” itd. Bywa również
i tak, że jakaś kategoria podrzędna, np. „wolności”, nie znajduje peł
nego uzasadnienia w jednej kategorii centralnej, w tym przypadku — 
„natury”. Szukać więc musimy tego uzasadnienia w innej kategorii 
centralnej. Taką kategorią jest „rozum”.

Oświeceniowe pojęcie rozumu jest ściśle związane z „naturą” i „ła
dem”. „N atura” jest racjonalnym porządkiem świata. Co więcej, porzą
dek ten jest rozpoznawany jako racjonalny przez postrzegający podmiot. 
Ład naturalny jest tak uporządkowany, jak to uczyniłby rozumujący 
człowiek 24. Drugorzędną jest sprawa, czy ów ład był stworzony przez m ą
drego Boga czy ukształtował się sam przez siebie. Zarówno u deisty jak
i ateisty człowiek jako podmiot i przyroda jako przedmiot spotykają się 
w sferze rozumu. Podobnie jak stoicy, filozofowie Oświecenia pojmują 
najczęściej rozum jako komponent natury. Prawa przyrody identyfikują 
się z prawami rozumu powszechnego. Człowiek jako fragment przyrody 
jest obdarzony cząstką jej rozumu. Będąc rozumnym może stać się wol
ny. Dzięki zdolności poznania może badać prawa przyrody i aktywnie 
ją  przeobrażać. Jest on również zdolny do przekształcania rzeczywistości 
społecznej. Idea „rozumu”, podobnie jak „natury”, jest kamieniem wę
gielnym ideologii antyfeudalnej w Oświeceniu. Dostrzegł to już F. En
gels, kiedy powiada: „Myślący rozum stał się jedynym probierzem 
wszystkiego, co istnieje [...]. Wszystkie dotychczasowe formy społeczne
i państwowe, wszystkie tradycyjne wyobrażenia rzucono jako niero
zumne do lamusa; świat powodował się dotychczas tylko przesądami; 
cała przeszłość zasługiwała jedynie na politowanie i wzgardę. Dopiero 
teraz zajaśniało światło dzienne, nastąpiło królestwo rozumu; odtąd za
bobon, bezprawie, przywilej i ucisk miały być wyparte przez wieczną 
prawdę, wieczną sprawiedliwość, przez równość ugruntowaną w samej 
naturze oraz przez nieodłączne prawa człowieka” 25.

23 Manifest R ów n ych  w: Ph. Buonarroti, Sprzysiężen ie  R ównych ,  t. II, War
szawa 1952, s. 108.

24 Por. R. Mauzi, L ’idée du bonheur au X V IlIe  siècle. Paris 1960, s. 199, 
przyp. 1.

25 F. Engels, R ozw ój socja lizmu od utopii do nauki,  Warszawa 1949, s. 15—16.
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Engels — co prawda — określa „królestwo rozumu” jako „wyideali
zowane królestwo burżuazji”. To trafne spostrzeżenie odnosi się do więk
szości filozofów Oświecenia. W odróżnieniu od nich Maréchal twierdzi 
jednak, że jedynie rozumnym społeczeństwem jest społeczeństwo egali- 
tarno-komunistyczne.

Kategoria rozumu nie była oczywiście jednoznaczna u różnych filo
zofów Oświecenia 26. Wynikało to z różnic, jakie dzieliły ich w obrębie 
samej teorii poznania. Według Maréchala człowiek różni się od innych 
bytów przyrody posiadaniem duszy, którą pojmuje w sensie materiali- 
stycznym. Aczkolwiek nie precyzuje, co rozumie pod pojęciem „dusza”, 
to wskazuje niemniej na jej ścisłe powiązanie z ciałem: „kiedy mi wy
tłumaczą dobrze mechanizm ciała, będę mógł wtedy powiedzieć czym jest 
dusza” 27. O pojmowaniu duszy jako funkcji ciała świadczyłaby wypo
wiedź iż „dusza jest ciałem, kiedy trawimy; ciało jest duszą, kiedy 
myślimy” 28. Zgodnie z tezą o jedności przyrody i człowieka będącego 
jej cząstką, Maréchal wyraża niekiedy pogląd zbliżony do Diderota, że 
elementarne cząstki materii posiadają w formie nierozwiniętej inteli
gencję, wolę i siłę. Szczególna organizacja owych cząstek tworzących 
ludzki mózg i system nerwowy powoduje, że człowiek m yśli29. Doce
niając potęgę rozumu Maréchal krytycznie ustosunkowuje się do racjo
nalizmu typu kartezjańskiego. Jako sensualista postuluje uprawianie re
fleksji opartej na doświadczeniu zmysłowym. Radzi „przedkładać eks
perymentalną fizykę nad racjonalną metafizykę” 30. Wyżej stawia naukę
o rzeczach (science des choses) od nauki o słowach (science des mots) S1. 
Nauka o rzeczach zakłada badanie tylko przedmiotów dostępnych na
szym zmysłom. Sięganie „poza horyzont” grozi zawsze błądzeniem. Po
znanie empiryczne — postulowane przez Maréchala — musi być wnikli
we i oparte na seriach eksperymentów: „Nie gardź — powiada — łą
czeniem najbardziej olśniewającej teorii z doświadczeniem, które winno 
iść za nią.Doświadczenie nie ma skrzydeł, ale dlatego właśnie nie gubi

20 Por. hasło „Raison” w  Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences,  
des arts e t  métiers, t. XIII, Neufchastel 1765, s. 773 oraz definicje „rozumu” 
w  De la Raison, w: O euvres de du Marsais, t. VI, Paris 1797, s. 9, i u Holbacha; 
S y s te m  przyrody ,  t. I, Warszawa 1951, s. 176.

27 Catéchisme du curé Meslier, Paris 1790, s. 39.
28 Voyages de Pythagore,  t. VI, s. 289.
29 Tamże, t. I, s. 245, t. V, s. 324 oraz Fragments d’un poèm e moral sur Dieu, 

s. 9. Por. D. Diderot, O in terpretacji  natury,  w: W yb ór  p ism  filozoficznych, War
szawa 1953, s. 305, oraz R ozm ow a d ’A lem berta  z  Diderotem, w: Paradoks o aktorze
i inne utwory, Warszawa 1958, s. 165.

30 V oyages de Pythagore,  t. VI, s. 127.
31 Costum es civils  actuels, t. III, Paris 1788, s. 182.
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się w obłokach” 32. Winniśmy dążyć zwłaszcza do takiego rodzaju pozna
nia, które w zastosowaniu praktycznym odpowiadałoby najbardziej istot
nym potrzebom człowieka. Tak więc od teorii poznania przechodzi 
Maréchal w sposób logiczny do utopii społecznej opartej na „rozumie”, 
„naturze” i „ładzie”.

Postulat rozumnego przekształcania świata nabiera zresztą cech spe
cyficznych, odróżniających poglądy Maréchala od obiegowych koncep
cji Oświecenia właśnie z chwilą, gdy wiąże się on z jego utopią społeczną. 
Zgodnie z historiozoficzną koncepcją trójfazowego procesu rozwoju 
w przyrodzie i społeczeństwie (postęp, okres równowagi i regres), znaną 
już u Vica, Boulangera i Rousseau, Maréchal jest przekonany o „dzie
ciństwie”, „dojrzałości” i „starości” organizacji społecznych. Okres „dzie
ciństwa” to epoka panowania ciemnoty i kłamstwa, w której naturalny 
ład nie został jeszcze w pełni urzeczywistniony. Okres starości to spo
łeczeństwo, w którym cywilizacja zdegenerowała człowieka. Społeczeń
stwo cywilizowane odeszło od ładu natury i rozumu, stając się w kon
sekwencji źródłem niewoli i przesądów. Od jego nastania „powszechna 
historia ludzi jest naprawdę obrazem chaosu; wszystko co winno stać 
u góry zajmuje ostatnie rzędy. Cnota podporządkowana jest przypadko
wi, a noc kłamstwa miesza się ze światłem prawdy. Wszystko jest bez
ładem i ciemnością” 33. Zauważmy przy okazji, że tę koncepcję społeczeń
stwa zorganizowanego na opak podejmie w XIX w. Saint-Simon. Pro
gramem odnowy, jaki wysuwa Maréchal, jest patriarchalno-egalitarne lub 
patriarchalno-komunistyczne królestwo rozumu, które zajęłoby, w roz
woju dziejów, miejsce pośrednie między pierwotnym barbarzyństwem 
a zepsutą cywilizacją. Problem polega na tym, aby świadomie zmierzać 
do przywrócenia owego stanu pośredniego i jego zachowania. Ta dzia
łalność ludzka nie jest — w przekonaniu Maréchala — sprzeczna z de- 
terminizmem Natury, która „pozwala ludziom doskonalić pewne swoje 
dzieła”. Maréchalowska Natura nie wyklucza więc kultury, ale nakreśla 
jej pewne ramy, których ta ostatnia nie może przekroczyć, nie narusza
jąc powszechnego ładu.

Centralną kategorią Maréchalowskiej etyki jest „cnota”. Wraz z ka
tegorią „szczęścia” stanowią one parę pojęć związaną na podobnej za
sadzie jak kategorie „rozumu” i „prawdy”: cnotę należy uprawiać dla
tego, że przynosi ona poczucie szczęścia. Mówiąc o „cnocie” w powią
zaniu ze „szczęściem” musimy jednak zdawać sobie sprawę — podob
nie jak w przypadku „natury” i „rozumu” — z niejednoznaczności tego 
terminu w XVIII w. R. Mauzi wyróżnia trzy podstawowe jego wersje: 
cnota utożsamiana z jednością i pełnią osobowości, dla osiągnięcia któ

32 Voyages de Pythagore,  t. VI, s. 127.
33 Tamże, t. IV, s. 207.
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rej potrzebne jest poczucie wewnętrznego spokoju (jest to tzw. ver tu -  
-repos); cnota ta w swojej projekcji na otoczenie wiąże się z pojęciem 
dobroczynności (vertu-bienfaisance). W przeciwieństwie do tych dwóch 
pojęć cnoty, dla których wspólną cechą jest bezkonfliktowość, istnieje 
cnota polegająca na wewnętrznym rozdarciu, wymagająca walki i po
święcenia (vertu-conflit) 34. Tak więc szczęście może być osiągane przez 
pewnego rodzaju ataraksję, przez spontaniczną filantropię, bądź też przez 
działalność wymagającą wysiłku woli, walki i cierpienia. Wszystkie trzy 
rozumienia cnoty i wynikającego z niej szczęścia odnajdziemy w pracach 
Maréchala i nie tutaj należy szukać oryginalności jego myśli.

Kategoria „cnoty” jest ściśle związana u Maréchala z pojęciami na
tury  i rozumu. Zarówno rozum jak i cnota są darami natury, ale pod
czas gdy rozum odnosi się do sfery intelektualnej ludzkiej osobowości, 
cnota jest domeną uczucia. „Cnoty nie należy i nie można definiować. Jej 
naturę poznajemy jedynie przez uczucie, a nie przez słowa” 35. Ludzie 
są „naturalnie cnotliwi”. Mają wrodzone skłonności do czynienia dobra. 
Moralnie postępujemy nie tylko dlatego, że tak nam nakazuje czynić 
rozum. Cnoty nie możemy się nauczyć, ale możemy ją odczuwać. Czło
wiek uczony nie zawsze jest uczciwy, a przykłady cnoty można znaleźć 
najczęściej wśród ludzi prostych i nieoświeconych. Cnota jest sprawą 
serca i in stynk tu3fl. Człowiek jest cząstką przyrody obdarzoną najdosko
nalszym z instynktów, jak gdyby szóstym zmysłem, który nakazuje mu 
czynić dobro dla samego dobra i szukać nagrody w swoim sercu. Natu- 
ralistyczna etyka Maréchala ma charakter plebejski i przeciwstawia się 
mieszczańskiej zasadzie do, u t des, propagowanej np. przez współczesne
go mu Volneya 37. „Oburza mnie idea nagrody za spełnienie obowiązku — 
pisze Maréchal — Nie uważałbym się za. wolnego od powinności, gdy
bym ją spełnił kierując się tą kupiecką intencją. Prawdziwie dobrym 
człowiekiem jest ten, który znajduje w samym sobie wystarczające po
wody, aby nim być. Czyż natura, od której wszyscy się wywodzimy, 
wyciąga rękę, aby otrzymać zapłatę za swą inteligencję, sprawiedliwość
i ład, który kieruje wszystkimi jej działaniami? Natura wynagradza 
samą siebie i nie może postępgwać inaczej. Prawdziwie dobry człowiek 
nie może również być innym niż jest. Jest on takim, jakim być musi. 
Czyż płacimy drzewu laurowemu za to, że ciągle zachowuje zieleń? Po
dobnie jest z człowiekiem, który trwa w dobru; takie są jego zasady.

84 Por. R. Mauzi, L’idée du bonheur au X V II  siècle, s. 602—603.
35 Le livre  de tous les âges ou le Pïbrac moderne  w: De la Vertu ,  Paris 1807, 

s. 280.
30 Fragments d ’un poèm e moral sur Dieu, s. 70.
37 Por. C. F. Volney, La loi naturelle ou catéchisme du citoyen français, 

Paris 1793.
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Nie od niego zależy przyjęcie innych zasad. Kiedy chwalą go, że powie
dział prawdę lub że spełnił dobry uczynek, jest tak samo zaskoczony, jak 
gdyby mu powiedziano: winszuję ci, że widzisz słońce” 38. Potrzeba czy
nienia dobra jest w równym stopniu naturalna jak potrzeba zaspokaja
nia głodu. Uczucie rozterki duchowej, wyrzutów sumienia, to głos przy
rody w naszym sercu, który nie pozwala wyrządzić krzywdy bliźniemu
i nakazuje uprawiać w stosunku do niego dobroczynność.

Ideologiczny aspekt kategorii „cnoty” w twórczości Maréchala ma 
zabarwienie plebejskie w trojakim rozumieniu: cnotliwym może być 
człowiek prosty, nieuczony — stąd prymat intuicji i uczucia nad racjo
nalną kalkulacją; człowiek cnotliwy odrzuca „kupiecką” etykę interesu; 
życie cnotliwe wymaga respektowania, zasady przeciętności, a więc uni
kania zarówno ascezy jak i skrajnego hedonizmu.

Będąc uczniem Holbacha, Helvétiusa i Diderota w zakresie filozofii 
przyrody i teorii poznania, w dziedzinie etyki Maréchal jest najbliższy 
Janowi Jakubowi Rousseau. Jest to radykalna wersja russoizmu. „Cnota” 
staje się u Maréchala jednym z narzędzi praktycznej przebudowy ustro
ju społecznego w duchu społecznej równości i sprawiedliwości. To jej 
pojmowanie jest zresztą znamienne dla filozofii epoki Rewolucji Fran
cuskiej. Państwem cnoty miała być m.in. republika Robespierre’a, we
dług którego „niemoralność jest podstawą despotyzmu, tak jak cnota 
stanowi istotę Republiki. Rewolucja, która zmierza do wprowadzenia re
publiki jest przejściem od panowania występku do rządów sprawiedli
wości” 39. Kiedy jednak Robespierre określał cnotę mianem „duszy de
mokracji”, miał on na myśli demokrację drobnomieszczańską, Maréchal 
natomiast w rządach cnoty widział przejście do ustroju komunistyczne
go. Inna sprawa, że Maréchalowski komunizm nosi również piętno drob- 
nomieszczańskiego egalitaryzmu, który przejawia się w postaci kultu 
dla życia we wspólnocie rodzinnej, a zwłaszcza kultu dla ojca rodziny, 
jeśli nawet terminów „rodzina” i „ojciec rodziny” nie możemy brać do
słownie. Drobnomieszczański jest również russowski postulat przecięt
ności (m édiocrité) 40, jaki ma być realizowany u Maréchala przez patriar- 
chalno-komunistyczną organizację.

i *

Myśl społeczna Maréchala formowała się w klimacie oświeceniowego 
egalitaryzmu i utopijnego komunizmu. Jego wizja przyszłego, sprawie-

38 Voyages de Pythagore, t. I, s. 340.
39 M. Robespierre, Sur les rapports  des idées religieuses e t  morales avec les 

principes républicains et sur les fê tes  nationales w: Textes choisis, t. III, Paris 
1958, s. 161.

40 Por. M. Ossowska, Moralność mieszczańska, Łódź 1956, s. 31.
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dliwie zorganizowanego społeczeństwa jest oryginalną próbą zintegro
wania tych dwóch tendencji (komunistycznej i egalitarnej) w jeden spój
ny system. Decydującą rolę w kształtowaniu się jego utopii społecz
nej — podobnie jak poglądów filozoficznych — odegrała lektura Jana 
Jakuba Rousseau. Świadczy o tym apologia życia na łonie natury; idea * 
patriarchalnej i autarchicznej organizacji społecznej połączona z kul
tem ojca rodziny jako jedynego „naturalnego władcy”; krytyka miast, 
luksusu i sztuk będących jego przejawem; pragnienie zrównania spo
łecznych kondycji i próba realizacji takiego stanu, w którym zlikwido
wane byłoby nadmierne bogactwo, a z drugiej strony skrajna nędza, 
przez ścisłe przestrzeganie zasady „przeciętności”. Utopijny komunizm 
Maréchala jest jak gdyby radykalną wersją russowskiego egalitaryzmu. 
Rousseau uważał powrót do dawnej równości za niemożliwy. Propono
wał jedynie środki łagodzące majątkowe dysproporcje, jak system po
datkowy, prawo spadkowe i in. Troska o znalezienie sposobu realizacji 
hipotetycznego stanu równości, do którego wzdychał Jan Jakub dopro
wadziła Maréchala do rozwiązań proponowanych przez utopijnych so
cjalistów i komunistów, głównie Mably’ego. Próba godzenia egalitaryz
mu zmierzającego do zniesienia majątkowych dysproporcji z komuniz
mem jest charakterystyczną cechą utopii Maréchala nawet w szczyto
wym momencie jej rozwoju, przypadającym na okres jego działalności 
w ruchu babuwistów. Występując w 1795 r. w obronie Babeufa, Maré
chal pragnie wykazać, że jego doktryna miała za prekursorów właśnie 
Rousseau i Mably’ego 41.

Oczywiście, fakt sięgania przez Maréchala do myśli tych filozofów, 
jak również i do innych twórców utopii społecznych, nie wyjaśnia nam 
całkowicie genezy jego własnej doktryny. Wyrasta ona przede wszyst
kim z konkretnej sytuacji, w której żył i tworzył. Zachodzi więc pyta
nie, w jaki sposób obserwował on życie tych warstw, których sprawy 
bronił w swoich dziełach. Urodził się w rodzinie drobnomieszczańskiej. 
Środowisko, w którym spędzał młodzieńcze lata, pozwoliło mu poczynić 
cenne obserwacje na tem at położenia dolnych warstw stanu trzeciego 
w okresie przedrewolucyjnym. Prawdą jest, że jako człowiek oddający 
się wówczas nieprzerwanie studiom, lubiący samotność i ciszę gabinetu,
„nie wniknął głęboko w warunki pracowników fizycznych” 42, że „ży

41 L ’opinion d’un hom m e sur l’étrange procès in tenté  au Tribun du  Peuple, 
e t  à quelques autres écrivains démocrates,  Paris 1795, s. 7.

Nazwiska Mably’ego i Rousseau są wymienione obok siebie również w  tekście 
wcześniejszym: Instruction sur la liberté  absolue de la presse; „Révolutions de 
Paris”, 13—20 août 1791, n° 110, s. 268.

42 M. Dommanget, Sylva in  Maréchal. L ’égalitaire. „L’hom m e sans Dieu”, Paris 
1950, s. 58.
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cie robotnika przemysłowego nie zajmuje zupełnie Maréchala, czemu nie 
można się dziwić, jeśli weźmiemy pod uwagę mały zasób jego wiedzy 
ekonomicznej” 43. Miał on natomiast wiele sposobności, aby obserwować 
życie paryskiej ulicy. Przypomnijmy ciekawy pod tym względem frag
ment jego spostrzeżeń pochodzący z 1788 roku: „Paryż obejmuje skraj
ne bogactwo i nędze zarazem; obok wspaniałego pałacu znajdują się 
najpodlejsze chaty. Kobiety sprawują tam funkcje całkowicie sprzeczne 
z delikatnością swej płci; niektóre z nich noszą zbyt ciężkie bagaże; 
inne pomagają ciągnąć małe wózki. Klasa robotników (la classe des 
ouvriers) prowadzi życie trochę mniej beznadziejne od tragarzy. Rze
mieślnik, jeśli żyje rozsądnie, utrzym uje się z trudem, co prawda, ale 
zachowuje swoją godność” 44. Poznaje Maréchal również nędzę przed
mieść Paryża 45, skąd wywodziła się większość późniejszej rewolucyjnej 
sankiuloterii.

Wydaje się, że zaciągnięcie się Maréchala w szeregi gwardii narodo
wej dystryktu Kordelierów w 1790 r. pozwoliło mu stać się jeszcze bar
dziej wnikliwym obserwatorem życia biedoty, czemu dał wyraz w wielu 
artykułach z „Révolutions de Paris”. Kontakty z przywódcami sankiu
loterii w okresie współpracy z hebertystami wpłynęły również na głęb
sze zrozumienie przez Maréchala aspiracji społecznych i politycznych 
mas plebejskich.

Kiedy Maréchal pisał swój pierwszy utwór Bergeries (1770), daleki 
był od problematyki utopijnego komunizmu i walki z niesprawiedliwym 
ustrojem społecznym. Dostrzega już co prawda podział na bogatych
i biednych, ale sądzi, że te różnice mogą być niwelowane przez filantro
pię „dobrych bogaczy”.

Nowe akcenty pojawiają się dopiero w Le tombeau de J. J. Rousseau 
(1779), gdzie autor opłakuje śmierć swojego ulubionego filozofa jako 
„nieugiętego republikanina, nieprzekupnego obrońcy świętych praw ludz
kości”, który swój talent poświęcił ludowi. Rousseau piętnował możnych
i bogatych. Domagał się zaprowadzenia powszechnej równości.

Inny utwór z tego samego okresu: Le livre de tous les âges (1779) po
zwala nam zaobserwować dalszą ewolucję myśli społecznej Maréchala, 
k tóry staje się krytykiem  feudalizmu reprezentując interesy mas ludo
wych. Potępia Maréchal pasożytnictwo szlachty i dworu. Wskazuje na 
fakt, że arystokracja żyje w lenistwie, otacza się zbytkiem, trwoni ogrom
ne sumy pieniędzy pochodzące z ciężkiej pracy ludu. Co więcej, krytyka 
feudalizmu przeradza się u Maréchala w potępienie wszelkiego, opar

43 Recenzja G. Lefebvre’a z cytowanej wyżej pracy Dommangeta; „Annales 
historiques de la Révolution Française”, 1951, n° 123, s. 310.

44 Costumes civils  actuels de tous les peuples connus, t. I, s. 2.
45 Tamże, s. 7.
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tego na niesprawiedliwości społecznej ustroju, a więc i rodzących się 
stosunków kapitalistycznych. Staje się on obrońcą biedoty nie tylko 
przeciw szlachcie, ale przeciw wszelkiego rodzaju bogaczom.

Istota niesprawiedliwości społecznej polega jego zdaniem na tym, że 
masy plebejskie są głównymi wytwórcami dóbr, z których korzystają 
inni: „Któż zbudował miasta, przekopał kanały dla żeglugi handlowej, 
zbudował szpitale dla chorych? Zbudowali je biedni. Któż użyźnia zie
mię? — Biedni rolnicy. Któż dostarcza środków, aby zaspokoić potrzeby 
życiowe a nawet kaprysy zbytku mieszkańców miast? — Przemyślni
i biedni rzemieślnicy” 46. Biedni są również najlepszymi patriotami, zaw
sze gotowi do poświęceń dla dobra ojczyzny. W konsekwencji winni oni 
mieć wszelkie prawa do szczęśliwego życia. Sprawiedliwie zorganizo
wane państwo winno wprowadzić powszechny obowiązek pracy: „Spo
łeczeństwo jest wielką budowlą wzniesioną wspólnym wysiłkiem oby
wateli. Wszyscy oni winni przyczyniać się do jego utrzymania. Jedni 
poświęcają mu siłę swych rąk, inni siłę umysłu. Mędrcy sprawują pie
czę nad fundamentami. Sprawa dekoracji należy do kobiet. Dezerterom 
przynoszącym szkodę dla prac, ludziom bezużytecznym i dającym zły 
przykład nie pozwolimy wycofać się do zacisznego schroniska” 47. Leni
stwo jest społecznie szkodliwe również dlatego, że sprzyja deprawacji 
moralnej człowieka. Praca natomiast czyni go dobrym i szlachetnym. 
„Obywatel leniwy winien być karany jak złodziej” 48. Tak więc w 1779 r. 
rodzi się u Maréchala pierwszy postulat o charakterze utopijno-socja- 
listycznym: jednakowy dla wszystkich obowiązek pracy. Inną cenną 
myślą, prekursorską w stosunku do socjalistów XIX wieku, jest propo
nowana forma walki biedoty o swoje prawa — strajk powszechny 49. Sko
ro praca mas ludowych jest źródłem bogactwa warstw uprzywilejowa
nych, wystarczy, by pracujący zaprzestali wytwarzania dóbr material
nych, a tym  samym zmuszą swoich przeciwników do ustępstw. Bogacze 
nie potrafiliby nic zdziałać „gdyby lud, który ich karmi, przestał dla 
nich pracować i przynosić im wszelkie dobro”. Ideę tę rozwinie Maré
chal w późniejszych swych utworach.

Jeśli chodzi o koncepcje polityczne Maréchala, to jest on zdecydowa

46 Le livre de tous les âges ou le Pibrac moderne  (1779), w: De la Vertu,  Paris 
1807, s. 340.

47 Tamże, s. 312.
48 Tamże, s. 336.
49 Doskonały znawca historii socjalizmu, M. Dom m anget stw ierdza, że idea 

s tra jk u  powszechnego nie powstała, jak  dotąd przypuszczano w połowie X IX  w., 
ale w  okresie Oświecenia (Meslier) i Rewolucji F rancuskiej (Maréchal, Volney, 
M arat, Chaum ette, Lequinio, Babeuf). Por. L ’idée de grève générale en France  
au X V IIIe siècle e t  pendant la Révolution,  „Revue d’H istoire économique et 
sociale'’ 1963, n° 1, s. 34—55.
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nym zwolennikiem zniesienia monarchii i zastąpienia jej władzą prawa, 
to znaczy, że w sposób zawoalowany głosi konieczność utworzenia re
publiki. Le livre de tous les âges zawiera również zalążek przyszłej kon
cepcji republiki powszechnej, która później będzie się wiązać u Maré- 
chala, podobnie jak u Clootsa, z ideą plebejskiego internacjonalizm u50. 
W rozdziale zatytułowanym De l’Humanité Maréchal wyraża taką oto 
myśl: „Minął już czas ignorancji, kiedy cudzoziemiec traktowany był 
jak barbarzyńca. Ludzie, którzy poznali swoje prawdziwe interesy, po
dają sobie — że tak powiem -— ręce od krańca do krańca świata; ludz
kość nie omieszka wytworzyć w dziedzinie moralności zjawiska podob
nego do elektryczności w fizyce. Jeszcze parę lat, a nie będzie się po
dróżowało do wybrzeży Afryki, by handlować ludźmi jak martwym 
towarem. Jeszcze kilka lat, a władca nie pozwoli, aby jego tron służył 
za azyl dla zbrodni popełnionej na odległym brzegu. M i ł o ś ć  o j c z y z 
n y  n i e  b ę d z i e  w y k l u c z a ć  m i ł o ś c i  d l a  l u d z k o ś c i .  Te 
d w a  s ł o w a  w y r a ż a j ą  t ę  s a m ą  c n o t ę  r o z w a ż a n ą  p o d  
d w o m a  r ó ż n y m i  p u n k t a m i  w i d z e n i a .  Ziemia pojmowana 
jako wspólna matka wszystkich ludzi ujrzy w swoich dzieciach zaprzy
jaźnionych braci”51. Ludy utworzą jeden wielki naród na Ziemi i uwolnią 
się na zawsze od wojen. Integracja narodów w jedną wspólnotę wyma
ga — zdaniem Maréchala — zlikwidowania wszelkich różnic dzielących 
poszczególne ludy m.in. ustrojowych i religijnych.

Pierwszy zdecydowanie materialistyczny utwór Maréchala: Frag
m ents d ’un poème moral sur Dieu  (1780) wnosi dalsze istotne elementy 
do jego myśli społecznej. Szkicując wizję utopijnego państwa na wyspie 
oddalonej od świata cywilizowanego, Maréchal po raz pierwszy wska
zuje na prywatną własność jako źródło wszelkiego zła w społeczeń
stwie. Utopijna kolonia rządzona jest przez ojców rodzin, którzy spra
wują funkcje „królów” i „kapłanów”. Zgromadzenia starców rozstrzyga
ją spory, kierują pracami, pełnią rolę wychowawców. Osiągnięciem naj
większej wagi jest jednak we Fragmentach  uznanie prawa ludu do prze
obrażania ustroju społecznego drogą rew olucji52. Obwieszcza Maréchal 
nadejście dnia, kiedy królowie staną przed trybunałem prawa, gdzie 
ludy sądzić będą swoich despotów. Nie wyzbył się jednak całkowicie złu
dzeń związanych z oświeconą monarchią.

50 O problem ie oświeceniowego kosmopolityzmu i rewolucyjnego plebejskiego 
in ternacjonalizm u, zob. M. Skrzypek, K u lt  rodzaju ludzkiego u Anacharsisa Clootsa  
na tle jego utopii społecznej, „Euhem er” 1967, n r 4—5, s. 47—57 oraz tegoż: 
Quelques personnalités rationalistes du passé, „Cahiers R ationalistes”, av ril 1969, 
n° 264, s. 124—135.

51 Le livre de tous les âges, s. 344—345.
52 Fragments d ’un poème moral sur Dieu, s. 60.
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Wizja życia w społeczeństwie zatomizowanym, składającym się z nie
zależnych od siebie „rodzin”, zawarta jest w Livre échappé au déluge  
(1784). Taka sytuacja istniała — wg Maréchala — w okresie „złotego 
wieku”. „Wtedy to, ojciec rodziny będący królem dla swego potomstwa 
posługiwał się kijem pasterskim jako jedynym berłem. Bez wagi i mie
cza wymierzał on sprawiedliwość u stóp drzewa albo na progu chaty. Po
czucie sprawiedliwości i jego nieskazitelna dusza pełniły funkcję ko
deksu. Cnota gościnności służyła wówczas za jedyne prawo. Nie mówio
no wówczas: «u mnie», lubiano natomiast mówić «u nas»” 53. Ostatnie 
zdanie przytoczonego tekstu wskazywałoby na fakt, że Maréchal pojmo
wał już w 1784 r. „rodzinę” jako egalitarną wspólnotę. Myśl tę  sprecy
zuje wyraźniej w latach późniejszych.

Jedna z najobszerniejszych prac Maréchala, Costumes civils actuels  
de tous les peuples connus (1788), która dotychczas nie zwróciła uwagi 
autorów prac o tym myślicielu, zawiera pod niewinnym tytułem obszerne 
fragmenty, w których autor rozwija swoje poglądy społeczne i poli
tyczne. Opisując obyczaje ludów prymitywnych, żyjących na łonie na
tury, Maréchal gloryfikuje w istocie patriarchalną ich organizację, ów 
„stan pośredni, równie daleki od naturalnego stanu dzikości jak i od zbyt 
rozwiniętej cywilizacji” 54, w którym żyjące niezależnie od siebie „rodzi
ny” nie mają nad sobą żadnej władzy państwowej. Jedyną więzią łączącą 
poszczególne rody jest braterstwo i przyjaźń. Każda „rodzina” jest samo
wystarczalna pod względem ekonomicznym. Wytwarza ona tylko pro
dukty niezbędne do życia w przeciętności, stanowiącej „juste m ilieu” 
między bogactwem i nędzą. Nie ma wśród tych „rodzin” panów i sług, 
panujących i poddanych. Ojcowie rodzin, względnie patriarcha osiedla 
wybrany przez nich jest jedynie pierwszym wśród równych (prim us inter  
pares). Jeśli chodzi o wewnętrzną organizację „rodzin”, to Maréchal 
zdaje się wahać między strukturą egalitarną opartą na prywatnej włas
ności, (z tym  że produkty byłyby rozdzielane równomiernie między 
wszystkich członków „rodziny”), i komunistyczną, w której ziemia 
należałaby do wszystkich. Inaczej mówiąc, pierwszy z dwóch typów 
społecznej organizacji polegałby na komunizmie konsumpcyjnym, a dru
gi na komunizmie obejmującym zarówno produkcję jak i konsumpcję. 
Tak np. „na Tahiti wszystko należy do wszystkich; demon własności 
nie dyktuje tu  swego piekielnego kodeksu. Wszyscy w jednakowym 
stopniu korzystają z dobrodziejstw przyrody” 53. Mieszkańcy Aleutów, 
to „dumne dzieci przyrody, które nie ustanowiły między sobą żadnych 
różnic”. Ziemia należy do wszystkich. Istnieje wśród nich nawet wspól

63 L ivre  échappé au déluge, P aris 1784, s. 97.
54 Costum es civils actuels de tous les peuples connus,  t. III, s. 83.
55 Tamże, t. IV, s. 121.
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nota żon, a dzieci wychowywane są przez całą „rodzinę”. Jedno z ple
mion w Indiach zorganizowane jest w ten sposób, że „każda wioska 
wydaje się być raczej liczną rodziną, której naczelnik jest jak gdyby 
ojcem”. Większość posiadłości jest wspólna. „Za oddaną przysługę płaci 
się inną przysługą. Kowal rozpala kuźnię dla rolnika, który otwiera 
mu swoje spichrze. Wszyscy składają się, aby wynagrodzić wędrow
nych artystów. Słowem, wszyscy mają chleb i igrzyska” s®. Jasną jest 
oczywiście rzeczą, że idealna organizacja „rodzin” wśród egzotycznych 
plemion jest przez Maréchala wykorzystywana w celu propagowania 
utopijno-komunistycznego społeczeństwa.

Podczas gdy Costumes civiles actuels de tous les peuples connus 
krzewią idee egalitaryzmu i utopijnego komunizmu w oparciu o przy
kłady z życia prymitywnych ludów, to Tableaux de la fable  (1788) 
zawierają próbę upowszechniania społecznych ideałów Maréchala 
w oparciu o mitologię starożytnej Grecji i Rzymu. Saturn przywodzi 
mu na myśl saturnalia, w czasie których niewolnicy przybrani w „czep
ki wolności” kazali sobie usługiwać swym panom. Maréchal przy
puszcza, że te uroczystości, których kontynuacją jest karnawał, mają 
charakter kommemoratywny. Są one odbiciem złotego wieku w pa
mięci ludów. Saturn mógł być — jego zdaniem — jednym z patriarchów, 
który pełnił funkcję „pierwszego wśród równych” w okresie gdy 
„wszystko należało do wszystkich” 57. W swojej „modlitwie do Fortu
ny” autor wyraża zresztą eocpressis verb is  pragnienie, aby „przywró
cić równość stanowisk (égalité des conditions) i wspólnotę dóbr (com
m unauté des biens), te dwa prawa tak dawne jak sama natura, które 
nie odradzają się, tak jak ona, każdego roku” 58.

O stałym pogłębianiu wiedzy Maréchala w zakresie historii idei 
egalitarnych i socjalistycznych świadczy Almanach des honnêtes gens 
(1788). W poprzedzających ten utwór dziełach można było zauważyć 
szczególne zainteresowanie autora koncepcjami takich filozofów jak 
Pitagoras, Platon, a z bardziej współczesnych — Diderot. Szczególnie 
głębokie wrażenie sprawiła na nim lektura P rzyczyn ku  do podróży  
Bougainville’a, o czym świadczy powtarzający się często motyw komu
nistycznej organizacji mieszkańców Tahiti. Almanach des honnêtes 
gens  prezentuje nam nazwiska bardziej współczesne. Znajdujemy w nim 
m.in. takich utopistów jak Campanella, Morus, Swift, Fénelon, Fonte- 
nelle, oraz filozofów będących apologetami egalitaryzmu, jak Helvétius 
i w pewnej mierze Montesquieu.

Siady lektur tych myślicieli odnajdujemy również w ostatnim

60 Tamże, t. III, s. 279.
57 Tableaux de la fable,  P aris 1788, hasło: „Saturne”, s. 7 nib.
58 Tamże, hasło: „F ortune”, s. 7.
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przedrewolucyjnym utworze poświęconym problematyce społecznej: 
Prem ières leçons du fils aîné d ’un roi (1788 i 1789). Rozwija w nim 
Maréchal myśli sformułowane w Le livre de tous les âges o roli mas 
ludowych, które są wytwórcami dóbr materialnych, a żyją w nędzy 
i poniżeniu. Lud dźwigający na swych barkach cały ciężar państwa 
ma prawo — stwierdza Maréchal — urządzić społeczeństwo zgodnie 
ze swoją wolą. Główną formą walki, jaką Maréchal proponuje masom 
plebejskim, jest jednak nadal bierny opór w postaci powszechnego 
strajku, porzucania pracy dla bogatych i zakładania utopijnych kolonii 
z dala od cywilizowanego świata. W centrum tych rozważań leży na
stępujący postulat Maréchala: „Uczyńmy ziemię wspólną dla wszyst
kich. Jeśli ktoś spośród was miałby dwoje ust i cztery ręce, to byłoby 
słuszną rzeczą przyznawać mu podwójną porcję jedzenia. Skoro jed
nak wszyscy jesteśmy uformowani według jednego modelu, dzielmy 
bochen na równe części. Wszyscy też przykładajmy rękę do robienia 
ciasta. Niech każdy wraca do swojej rodziny i służy rodzicom. Niech 
rozkazuje swoim dzieciom. I niechaj wszyscy ludzie od końca do końca 
świata podadzą sobie ręce, niech utworzą jeden łańcuch złożony z po
dobnych sobie ogniw. A wówczas wydamy jednogłośny okrzyk: »Niech 
żyje równość i wolność!« »Niech żyje pokój i niewinność!«” 39.

W świetle omawianego utworu, utopia Maréchala coraz wyraźniej 
krystalizuje się. Uspołeczniona ziemia zostaje równo podzielona mię
dzy niezależne od siebie „rodziny”. Wszyscy wspólnie uprawiają ziemię 
i wszyscy otrzymują produkty proporcjonalnie do swoich potrzeb 
(chacun selon ses beso ins)80. Nowym elementem utopii jest idea bra
terstw a ludów, głoszona wcześniej, ale tym razem powiązana z kon
cepcją światowego systemu komunistycznego, będącego federacją wszy
stkich „rodzin”, która żyłaby w wiecznym pokoju.

Z niezwykłą przenikliwością ocenił Maréchal burżuazyjny i anty- 
ludowy charakter Rewolucji Francuskiej w samych jej początkach. Już 
w pierwszych dniach lutego 1791 r. pisał w „Révolutions de Paris”: „To 
właśnie biedni dokonali rewolucji, ale nie wyciągnęli z niej korzyści; 
od 14 lipca pozostali prawie tym, czym byli przed 14 lipca 1789 ro
ku [...]. Klasa bogatych będzie szczędziła biednych i zgodzi się na małe 
ofiary jedynie pod warunkiem, że zachowa wszelkie przywileje. Klasa 
ubogich pozostanie zawsze tym, czym zawsze była, a dawny porządek 
rzeczy pozostanie niezmieniony, chociaż przybierze nowe formy i nowe 
nazw y” 61.

59 P rem ières leçons du fils aîné d’un roi, B ruxelles 1789, s. 35.
60 Tamże, s. 87.
61 Des pauvres  et des riches, „Révolutions de P aris”, 29 janvier — 5 février 

1790, n° 82, s. 170.
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Pragnąc dokonać praktycznej realizacji swego programu społecz
nego, Maréchal przyłącza się w 1790 r. do akcji zwolenników prawa 
agrarnego z Koła Społecznego, których poglądy były mniej radykalne. 
Idee Bonneville’a i Faucheta stanowiły jedynie program minimum dla 
Maréchala. Chcąc pozyskać sobie sojuszników z Koła Społecznego wy
suwa on żądanie, aby bogaci zrezygnowali z części swoich majątków 
i przekazali ją nieposiadającym. Pragnie, aby to się dokonało drogą 
pokojową: „Bogaci! Zgódźcie się dobrowolnie na prawo agrarne. Niech 
nowy kataster, złożony z małych ale równych działek, zrealizuje wresz
cie uroczystą deklarację, że wszyscy ludzie są równi” 62. Rewolucja, 
w przekonaniu Maréchala, jest w istocie wojną „tych, którzy nie mają 
nic, przeciw tym, którzy są posiadaczami; wojną uciskanych przeciw 
uciskającym. Czyż — powiada Maréchal -—• silniejszy sąsiad, który wy
pędza mnie z pola, by je sobie przywłaszczyć, nie jest uciskającym, a ja 
uciskanym? Jeśli rewolucja zaczęła się przez poniżenie możnych i wy
wyższenie maluczkich, to czyż nie powinna skończyć się przywróceniem 
uciskanemu jego pola i postawieniem wszystkiego na swoje miejsce?” 63. 
Słowem, już w 1791 r. Maréchal pragnął urzeczywistnienia wyższego 
etapu rewolucji — rewolucji ludowej.

Z entuzjazmem wita więc Maréchal zalążki form ludowej demo
kracji, która rozwinie się w okresie dwuwładzy jakobinów i sankiulo- 
tów z 1793 r. Popiera organizowanie zebrań ludowych wysuwających 
wnioski pod adresem Zgromadzenia i wszelkie inne formy nacisku 
biedoty na władze rządowe w celu obrony własnych interesów. Wzywa 
lud, „by nie rezygnował z żadnego ze swych praw, aby był przekonany, 
że jest jedynym prawowitym i zwierzchnim suwerenem, aby wiedział 
i nigdy nie zapominał, że tylko jego sankcja nadaje charakter prawa 
dekretom zgromadzenia reprezentatywnego” 64.

Przypomnijmy jednak, że od wybuchu rewolucji społeczna i poli
tyczna myśl Maréchala biegnie jak gdyby dwoma równoległymi torami. 
Z jednej strony, angażuje się on w rewolucyjną walkę mas plebejskich, 
popierając wszelkie ich dążenia. Jednocześnie nie zapomina o propa
gowaniu swojej własnej, utopijnej wizji społeczeństwa. Wyrazem tych 
dążeń jest opublikowanie w 1791 r. jednej z najważniejszych broszur 
politycznych: Dame Nature à la barre de VAssemblée nationale, o któ
rej była już mowa. Łącząc ideę egalitarnego prawa agrarnego z utopią

62 Tamże.
63 Réponse à des observations de M. de la Harpe insérées au Mercure du

23 avril,  contre un article de notre numéro 82, intitulé: Des Pauvres e t  des Riches, 
7—14 m ai 1791, n° 26, s. 248.

64 Motions populaires, sauve-garde  de la liberté  nationale,  23—30 octobre 1790, 
n° 8, s. 120.
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komunistyczną, Maréchal powraca w niej do programu ludowej rewo
lucji dokonanej przez strajk powszechny mas pracujących: „Trzeba naj
pierw pozostawić własnym siłom wszystkie te istoty bez wartości two
rzące kastę szlachty i duchowieństwa i nie użyczać im karmiącej ręki, 
która pozwalała im wegetować za darmo. Następnie oddając do wspól
nego użytku wszystko, co kiedyś uległo podziałom potwornej nierów
ności [...] przystąpić w imię natury  do nowego podziału, proporcjonal
nie do liczby członków rodziny, poczynając od rodziny Burbonów” 63. 
Należy podkreślić, że w Dame Nature Maréchal precyzuje po raz pierw
szy termin „rodzina”, który oznacza wspólnotę obejmującą około stu 
osób 86.

W Rewolucji Francuskiej widział Maréchal środek realizacji swo
jego marzenia o wyzwoleniu i zbrataniu wszystkich ludów świata. Wa
hał się jedynie w wyborze drogi wiodącej do tego celu. Wiąże się to 
z pewnym jego niezdecydowaniem w zakresie samej teorii rewolucji. 
Pragnął, aby lud przejął w swoje ręce kierowanie rewolucją, a jedno
cześnie obawiał się płebejskiego terroru. W związku z tym lansował 
z uporem bierną formę oporu mas ludowych, jaką miał być strajk 
powszechny. Pod koniec 1790 r. pojawia się w jego myśli nowa kon
cepcja rewolucyjnej strategii, będąca wyrazem tych samych obaw. Gło
si on pogląd, że wyzwolenie ciemiężonych ludzi na całym świecie winno 
stać się dziełem wybranej garstki tyranobójców: „Batalion młodych 
entuzjastów wolności, uznanych przez naród i związanych ze sobą 
uroczystą przysięgą, że na własne ryzyko i z narażeniem życia 
zgładzą pierwszego napotkanego tyrana oraz jego głównych popleczni
ków, którzy powstaliby przeciw ojczyźnie — właśnie ów batalion od
dałby większe usługi rodzajowi ludzkiemu i przedstawiałby wspanial
szy widok od armii czterech milionów konfederatów” 67.

W 1792 r. Maréchal odchodzi od idei tyranobójców — wyzwolicieli 
ludzkości. Zaczyna liczyć na siły zrewolucjonizowanej sankiuloterii. 
W ynika to z dokonujących się przeobrażeń w jego poglądach na historię. 
Sądzi w tym  czasie, że podmiotem dziejów nie są wybitne jednostki, 
ale szerokie masy ludu. Jest to pogląd nowatorski, wybiegający zdecy
dowanie poza myśl czołowych przedstawicieli francuskiego Oświecenia. 
Właśnie broń sankiulotów, „piki przywrócą równość, bez której wol
ność jest pustym słowem” 68. Maréchal sądzi, że na sygnał Rewolucji 
Francuskiej powstaną wszystkie ludy, obalą trony monarchów i że 
w  Paryżu, na placu Bastylii obchodzone będzie święto przy „ołtarzu

65 Dame Nature à la barre de VAssemblée nationale, s. 28.
66 Tamże, s. 40.
87 Tyrannicides, „Révolutions de P a ris”, 4—11 décem bre 1790, n° 74, s. 447.
68 Des piques, 11—18 février 1792, n° 136.
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wzniesionym na cześć niepodległości rodzaju ludzkiego”. Podpisany- 
zostanie „akt o federacji i braterstwie, który uczyni ze wszystkich; 
narodów Europy rodzinę dobrych krewnych” 69.

Idea braterstwa ludów związana z plebejskim internacjonalizmem,., 
będącym przezwyciężeniem oświeceniowego, mieszczańskiego kosmopo
lityzmu, stanowi przewodnią myśl dramatu: Le jugem ent dernier des  
rois (1793). Międzynarodowa solidarność sankiuloterii przeciwstawiana 
jest w nim europejskiej koalicji monarchów, szlachty, księży i wszel
kich „egoistów”. Właśnie rewolucyjni sankiuloci są bohaterami sztuki. 
Obalili oni despotyzm i wywieźli królów na bezludną wyspę. Cała Euro
pa stała się republiką. Plebejusze wszystkich krajów doszli do wnios
ku, że nie powinni być dłużej niewolnikami i walczyć na rozkaz despo
tów ze swoimi braćmi z innych krajów. Postanowili utworzyć jedną, 
powszechną republikę. Zwołali Konwencję Europejską, której siedzibą 
stał się Paryż. Sankiuloci znoszą kolonializm. Bratają się z ludam i 
prymitywnymi, „dobrymi dzikusami”, którzy — według słów bohatera 
sztuki — są „naszymi starszymi braćmi w wolności, albowiem nigdy 
nie mieli królów”. We wszystkich krajach wprowadzono ustrój demo
kratyczny. „Odpowiedzialni za utrzymanie ula sankiuloci nie chcą od
tąd tolerować panowania tchórzliwych i złych, zarozumiałych ' i paso
żytniczych tru tn i” 70.

Wydany w 1793 r. utwór Maréchala: Correctif à la Révolution  za
wiera krytykę teorii umowy społecznej, która miała zabezpieczyć in
teresy jednostki, a przyniosła niewolę trzem czwartym ludności. Obró
ciła się ona na korzyść garstki bogatych i złych. Dostrzegając alienujący 
charakter cywilizacji Maréchal stwierdza, że skomplikowana machina 
państwowa uczyniła stosunki międzyludzkie nieprzejrzystymi, co spo
wodowało, że człowiek utracił nad nimi kontrolę. W owym chaosie 
rządki bezwzględne prawo siły i pieniądza. To prawo powoduje zafał
szowanie kontaktów między ludźmi. Wszystko staje się grą pozorów. 
Człowiek nie jest oceniany według reprezentowanych przez siebie 
istotnych wartości, ale według stanowiska i majątku.

Wychodząc z tych założeń, znanych po części z wcześniejszych jego 
utworów, Maréchal przeprowadza pogłębioną krytykę Rewolucji Fran
cuskiej. Dochodzi do wniosku, że rewolucję należy kontynuować w kie
runku ludowo-demokratycznym: „Rewolucja nie skończyła się, gdyż 
dokonała się ona jedynie w umysłach. To wiele, ale nie dosyć. Wrzu
ciliśmy do ognia berło królestwa, rózgi duchowieństwa i pergaminy 
szlachectwa. To bardzo dobrze. Rewolucja jednak jest nadal tylko

* A Louis XVI, pour l’année 1792, 24—31 décem bre 1792, n° 129, s. 568.
7(1 Le jugem ent dernier des rois, P aris an II  (1793), s. 12.
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w słowach i tylko w teorii. Nie została urzeczywistniona w praktyce. 
Wolność człowieka, równość będąca przedmiotem pragnień wszystkich 
patriotów, prawa człowieka, obowiązki obywatela — wszystko to dobrze 
znamy; wyuczyliśmy się tego na pamięć; dziecko przy piersi niezdar
nie wymawia pierwsze sylaby tych haseł. Czy jednak ludzie dorośli 
cieszą się nimi i je dokładnie praktykują? Czy staliśmy się szczęśliwsi? 
Niestety nie! A dlaczego nie? Dlatego, że nie staliśmy się lepsi, że nie 
kierujemy się w swoim postępowaniu i obyczajach nowymi zasadami. 
Słowem, dopóki będą istnieli słudzy i panowie, biedni i bogaci; dopóki 
ludzie będą pospólstwem, nie będzie wolności, nie będzie równości! 
Rewolucja jeszcze się nie skończyła!” 71.

Konieczność kontynuowania rewolucji w duchu ludowo-demokra
tycznym stanowi najbardziej cenną myśl Sprostowania do Rewolucji.

Nowy, a zarazem najwyższy etap rozwoju społecznej i politycznej 
myśli Maréchala przypada na okres jego współpracy z Babeufem i dzia
łalności w „Sprzysiężeniu Równych”. Pierwszy doniosły dokument 
z tego okresu stanowi L ’opinion d ’un homme sur l ’étrange procès intenté  
au Tribun du Peuple (1795). Świadczy on o tym, że Maréchal zbliża 
się do programu Babeufa, chociaż stara się nadal utrzymać pewne 
własne koncepcje komunizmu. Przypominając prześladowcom Babeufa, 
że jego pragnienia były marzeniem wielu pokoleń, przytacza wypo
wiedzi Strabona o Iberach, którym naprzykrzyły się zbrodnie zrodzone 
przez nierówność majątkową, zgromadzili się więc pewnego dnia, by 
przystąpić do podziału terytorium. „Każda rodzina otrzymała miarkę 
proporcjonalną do liczby rąk i ust, a na ojców rodzin nałożono obo
wiązki administratorów i odpowiedzialnych za sprawiedliwy podział 
płodów ziemi” 72. Po przytoczeniu licznych przykładów dawnych wspól
not majątkowych, m.in. szkoły Pitagorasa, Maréchal przechodzi do 
analizy aktualnej rzeczywistości. Podejmując hasło z 1793 r.: „Rewo
lucja jeszcze się nie skończyła”, zwraca się on do prześladowanego 
Babeufa: „Nie, Trybunie! Krew trzech milionów ludzi nie popłynęła 
na darmo w ciągu sześciu lat. Najbardziej pamiętna ze wszystkich 
rewolucji politycznych nie mogłaby nastąpić, gdyby miała pozostawić 
nas na dawnym miejscu. Święte imię wolności byłoby na próżno wy
głaszane [...] Rewolucja nie będzie skończona, dopóki wszyscy ludzie 
nie będą korzystali z ziemi tak samo, jak cieszą się promieniami słoń
ca” 7S. Faktyczna równość nie będzie zrealizowana, jeśli nie wprowadzi 
się trzech podstawowych zasad: „Odebrać tym, którzy mają za dużo

71 Correctif  à la Révolution,  P aris 1793, s. 307.
72 Opinion d’un hom m e sur l’étrange procès in tenté  au Tribun du Peuple,  

(Paris 1_795), s. 1.
73 Tamże, s. 3.
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i oddać tym, którzy mają za mało. Celem społeczeństwa jest wspólne 
szczęście (le bonheur commun). Ziemia nie należy do nikogo, a płody 
należą do wszystkich” 74.

Przeprowadza również Maréchal ciekawą analizę słabości ruchu lu
dowego w okresie Rewolucji. Analiza ta wskazuje na zrozumienie 
swoich własnych błędów, polegających na braku zaufania do rewolu
cyjnej energii mas ludowych. Stwierdza on, że zasady równości m ająt
kowej winny były zostać ogłoszone w początkach rewolucji, kiedy masy 
ludowe były pełne zapału i sił. Trzeba było wówczas ludzi bardziej 
zdecydowanych niż Bonneville, którzy stanęliby na czele mas: „Tak, 
Trybunie! Gdybyś 15 lipca, pośród dymiących zgliszcz zburzonej Bastylii 
mógł zjednoczyć się z merem Arles i autorem »Dziennika Ludzi Wol
nych« jak również z autorem nowego »Przyjaciela Ludu« oraz kilkoma 
innymi obywatelami o twojej sile ducha, przepełnionymi genialnymi 
ideami Likurga i Rousseau, to wszystko by się już spełniło” 73.

Z chwilą jednak, gdy dokonano tak wielkich poświęceń dla sprawy 
„wspólnego szczęścia” i równości, gdy przelała się krew dziesiątków 
tysięcy ludzi, „byłoby hańbą dla ludu francuskiego pozostanie w połowie 
drogi”. Maréchal wyraża gotowość kontynuowania rewolucji u boku 
Babeufa.

W marcu 1796 r. Maréchal wchodzi do Tajnego Dyrektoriatu „Sprzy- 
siężenia Równych”. Z tego okresu pochodzi jego Manifest Równych,  
który stanowi najbardziej dojrzałą formę jego myśli społecznej, a za
razem wezwanie do jej rewolucyjnego urzeczywistnienia. Demaskując 
antyludowy charakter Rewolucji Francuskiej stwierdza on, że równość 
proklamowana oficjalnie przez rewolucyjne władze „jest jedynie piękną 
lecz jałową fikcją prawną”. Chodzi o to, by zapanowała na świecie 
równość faktyczna. Jest to „pierwszy zew natury, pierwsza potrzeba 
człowieka, podstawowa więź każdego opartego na prawie stowarzy
szenia”. Równość tę należy zdobyć nie bacząc na jej cenę. „Biada tym,

74 Tamże, s. 4.
75 Tamże, s. 5. Powyższy fragm ent pozwala nam  zrekonstruow ać stosunek 

M aréchala do utopijnych kom unistów  i przywódców  mas ludowych sprzed 1795 r. 
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k u lt żywił współuczestnik M aréchala w  „Sprzysiężeniu Równych”, Bounarroti.
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którzy staną na naszej drodze ku niej — powiada w imieniu babuwistów 
Maréchal. Biada tym, którzy stawiać będą opór tak jasno wyrażonej 
woli. Rewolucja Francuska jest jedynie zwiastunką innej rewolucji, 
znacznie większej, znacznie wspanialszej, która będzie już ostatnią. 
Lud przeszedł po ciałach królów i księży sprzymierzonych przeciw nie
mu. To samo stanie się z nowymi tyranami, z nowymi obłudnikami 
politycznymi, którzy zajęli miejsca swych poprzedników” 78. Program 
babuwistów — stwierdza autor Manifestu — wychodzi daleko poza 
ustawę agrarną. Nie chodzi im tylko o parcelację majątków i równy 
ich podział. „My dążymy do czegoś bardziej wzniosłego i słusznego — 
powiada — do własności społecznej lub wspólnoty dóbr! Nie będzie już 
indywidualnej własności ziemi, ziemia nie należy do nikogo. Żądamy 
i chcemy społecznego korzystania z płodów ziemi, płody te należą do 
wszystkich” 77. Ustanowienie społecznej własności położy kres sytuacji, 
w której „większość ludzi pracuje w pocie czoła w służbie i dla roz
rywki znikomej mniejszości”. Zniknie podział na „bogatych i bied
nych, panów i sługi, rządzących i rządzonych”. Wszyscy otrzymają 
jednakowe wykształcenie i pożywienie. Jeżeli chodzi o sposób realizacji 
„Republiki Równych”, to na uwagę zasługuje fakt, że Maréchal zwraca 
się do mas ludowych, by same wzięły w swoje ręce sprawę przebudowy 
ustroju społecznego.

Manifest Równych  jest wyrazem pewnego kompromisu wobec dok
tryny Babeufa. Kiedy Maréchal mówi jednak o zlikwidowaniu podziału 
na rządzących i rządzonych, to ma prawdopodobnie na myśli zniesienie 
państwa jako organu dyktatury mas plebejskich dopiero po wypełnie
niu jego rewolucyjnych zadań.

Upadek „Sprzysiężenia Równych” oraz stracenie dwóch jego przy
wódców: Babeufa i Darthégo wywarło głęboki wpływ na dalszy kształt 
myśli społecznej i politycznej Maréchala. Możemy w niej zaobserwować 
pewne oznaki wahania i regresu. Nie przestaje on oczywiście marzyć
o zbudowaniu Republiki Równych, czego dowodem są liczne fragmenty 
Voyages de Pythagore  (1799). Nadal marzy o plebejskiej rewolucji, 
ale coraz częściej daje się zauważyć niezdecydowanie w jego wypo
wiedziach odnośnie do tego sposobu przebudowy ustroju społecznego. 
Pewne wypowiedzi Maréchala wskazują na rozczarowanie do rewolu
cyjnych metod działania: „Każda rewolucja polityczna przypomina li
terę Y. Jest to wielka droga dzieląca się na dwie dróżki, z których

76 Manifeste des Egaux w: B uonarroti, Conspiration pour l’Egalité d ite  de  
Babeuf, t. II, P aris 1957, s. 95. Por. Ph. Buonarroti, Sprzysiężenie  R ównych ,  t. II, 
s. 106.

77 Tamże.
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jedna wiedzie do despotyzmu a druga do anarchii” 78. W innym miejscu 
powiada Maréchal, że „rewolucje polityczne są igraszkami źle wycho
wanych dzieci”. Z problemem tym wiąże się rozczarowanie do mas 
ludowych, które zrodziło się zapewne w związku z bierną postawą ludu 
w okresie „Sprzysiężenia Równych” a zwłaszcza w chwili stracenia 
babuwistów. Pod adresem ludu padają gorzkie słowa graniczące z po
gardą 79. Oto lud, który jest w stanie zgnieść swoich ciemiężców, woli 
cierpliwie znosić spadające na niego ciosy. Pogrążony w ciemnocie 
zwraca się często przeciwko tym, którzy przejęci troską o jego losy 
wskazują mu drogę do wyzwolenia. Z owych refleksji Maréchal wy
snuwa wniosek, że wyzwolenie mas plebejskich winno stać się przede 
wszystkim dziełem wybitnych myślicieli, którzy ciesząc się autorytetem 
niemal boskim potrafią skupić wokół siebie lud, zafascynować go swoją 
indywidualnością, by poprowadzić go następnie do walki z ustrojem 
niesprawiedliwości społecznej. Liczne przykłady wybitnych prawodaw
ców, filozofów i reformatorów społecznych, które znajdujemy w Pod
różach Pitagorasa wskazują na szczególną wagę, jaką Maréchal przy
pisuje wielkim jednostkom w dziele odnowy ludzkości. Ponieważ lud 
jest pogrążony w ciemnocie, trzeba go oświecić. Proces ten będzie jed
nak długotrwały. Mędrzec będący przyjacielem ludu musi więc pró
bować przemawiać nie tylko do jego rozumu, ale i do fantazji. Ma on 
prawo korzystać z „podwójnej doktryny”, jak to czynili egipscy ka
płani: być filozofem dla siebie, a wobec ludu głosić się za istotę niemal 
nadludzką, by w ten sposób pociągnąć go za sobą. Nadzieja na reali
zację królestwa równości i sprawiedliwości poprzez działalność wy
bitnego człowieka przybiera niekiedy u Maréchala postać swoistego 
mesjanizmu.

Zanikanie radykalizmu w dziełach Maréchala miało również przy
czyny natury bardziej osobistej. Postępująca choroba zmusiła go do 
wycofania się z męczącego otoczenia paryskiego. Osiadł w Montrouge 
pragnąc ciszy, spokoju i kontaktu z przyrodą. Tak więc zarówno smutna 
rzeczywistość okresu Konsulatu, jak i osobista sytuacja Maréchala 
powodowały zahamowanie tendencji reformatorskich w ostatnich jego 
dziełach. W utworze La fem m e abbé (1801) nie ma już dalekosiężnych 
projektów przebudowy społeczeństwa. Jest w nim natomiast zawarta 
bardziej ostra niż kiedykolwiek krytyka społeczeństwa cywilizowanego 
i propozycja indywidualnej ucieczki na łono natury. Czołowa postać 
Timona albo „współczesnego Mizantropa” jest portretem samego autora

78 Voyages de Pythagore,  t. V. P aris  an V III (1799), s. 310.
79 Por. M. Dommanget, S ylva in  Maréchal. L ’égalitaire. „L’homm e sans Dieu”, 

s. 359—360.
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i podsumowaniem jego rewolucyjnych doświadczeń: „Ów mężczyzna 
doznał już za młodu wiele nieszczęść i jeszcze większej niesprawied
liwości. Obdarzony wrażliwą duszą i bujną wyobraźnią miał pociąg 
do filozofii, zwłaszcza stoickiej. Świat, w którym żył, dał mu zbyt wiele 
powodów do refleksji. Młodzieńcze lata spędził na studiowaniu. Medy
tował nad książkami o głębokich treściach; w oparciu o nie zbudował 
sobie pociągającą teorię, której realizacja przekraczała siły ludzkie, 
przynajmniej w dotychczasowym systemie społecznym. Ten mądry 
człowiek pragnął w młodym wieku wcielić w praktykę entuzjastyczne 
zasady, które sobie zbudował, ale wszędzie znajdował jedynie opór. 
Jego czasy nie były jeszcze do tego dojrzałe, a jego ojczyzna była zbyt 
zepsuta, aby można było zrealizować z powodzeniem te surowe i śmiałe 
plany” 80. Wypowiedź ta jest pewnego rodzaju testamentem w zakresie 
myśli politycznej i społecznej Maréchala. Podobnie jak jego bohater 
Timon, widzi on jedyne rozwiązanie konfliktów społecznych w porzu
ceniu „konwencji politycznych, które nakładają ludziom pęta”, tego 
społeczeństwa, w którym rządzi szaleństwo lub zepsucie, gdzie ludzie 
dzielą się na „uciskających i uciskanych”.

Po dokonaniu analizy społeczno-politycznych poglądów Maréchala 
musimy odpowiedzieć sobie na pytanie: jakie jest miejsce jego doktry
ny pośród utopii socjalistycznych i komunistycznych XVIII w., oraz 
jaką rolę odegrała ona w historii socjalizmu w ogóle. Jeżeli chodzi
o problem pierwszy to musimy zdać sobie sprawę, że utopia Maré
chala wyrosła z intelektualnego klimatu epoki i zawiera wątki wspólne 
dla reformatorów społecznych tego okresu. Jak zaznaczyliśmy na wstę
pie, szczególnie bliski Maréchalowi był egalitarny Rousseau, ale w „XVIII 
wieku wszystkie formy socjalizmu i komunizmu wiążą się w mniej
szym lub większym stopniu z mitem russowskim” 81. Jeśli nawet autor 
przytoczonej wypowiedzi nie dostrzega pewnej linii socjalizmu, o któ
rej będzie mowa, to ma on dużo racji. Zarówno ideologowie „Koła 
Społecznego” (Bonneville, Fauchet), jak „Wściekli” (Roux, Leclerc, 
Varlet), hebertyści (Chaumette, Hébert, Momoro) i babuwiści (Babeuf, 
Maréchal, Buonarroti) ■— wszyscy w początkowej fazie rozwoju swej 
myśli społecznej nawiązywali do filozofii Jana Jakuba.

Maréchal jest przedstawicielem radykalnego odłamu russoistów, 
którzy przeszli od egalitaryzmu do komunizmu, wiążąc ze sobą obie 
tendencje. Komunizm nie jest dla niego utopijną mrzonką oderwanego 
od życia myśliciela, jak np. Dom Deschamps, ale zostaje włączony do

80 La fem m e abbe, P aris 1801, s. 204.
81 R. G araudy, Źródła francuskie socjalizmu naukowego, Łódź 1950, s. 27.
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planów rewolucyjnej przebudowy społeczeństwa w oparciu o masy 
ludowe.

„Poza Maréchalem i Babeufem — pisze Lichtenberger — którzy 
poświadczyli swoje idee czynem, jedynie o księdzu Meslier można po
wiedzieć, że był naprawdę rewolucjonistą” 82. Wprawdzie współczesne 
badania nad omawianą problematyką wskazują na wielu innych uto
pijnych komunistów-rewolucjonistów jak np. Boissel83, nie zmienia to 
jednak wartości spostrzeżenia Lichtenbergera odnośnie Maréchala.

W odróżnieniu od innych radykalnych russoistów, będących egalita- 
rystami i zwolennikami komunizmu, Maréchal pragnie zbudować nowe 
społeczeństwo, stanowiące luźne stowarzyszenie autarchicznych wspólnot, 
nie posiadających władzy centralnej. Ów antyetatyzm i autarchizm jest 
drugą cechą wyróżniającą utopię społeczną Maréchala. Fakt ten poz
wolił niektórym historykom anarchizmu niesłusznie doszukiwać się 
prekursorstwa tego nurtu w jego socjalizmie 84.

W okresie Rewolucji istniała inna, obok russowskiej, koncepcja 
egalitaryzmu, którą reprezentowali Condorcet, Cloots 83 i Jacob Dupont. 
Idealnym ustrojem dla Condorceta nie jest społeczeństwo patriarchalne, 
ale industrialne. Zamiast stosowania zasady „médiocrité” proponuje 
on równanie w górę. Nie pragnie ograniczania rozwoju nauk i sztuk, 
ale ich wykorzystania dla postępu cywilizacji. Absolutna równość, we
dług Condorceta, nie może być osiągnięta, ale będziemy do niej stop
niowo zmierzać przez społeczny awans biedoty, poprzez wzrost oświaty 
i dobrobytu. Słowem, podczas gdy russoiści mówią o egalitaryzmie 
wychodząc z założeń moralnych, przedstawiciele linii Condorceta biorą 
głównie pod uwagę przesłanki ekonomiczne. Idealnemu pojęciu rów
ności „za wszelką cenę” przeciwstawiają równość realizowaną stopniowo, 
na bazie postępu gospodarczego. Maréchal należy oczywiście do linii 
egalitarystów-russoistów.

Spadkobiercami myśli społecznej Maréchala byli w XIX w. przede 
wszystkim przedstawiciele socjalizmu nawiązującego do idei dawnych 
wspólnot wiejskich w Pinons, tzw. „socjalizmu komün” (socialisvie

82 A. L ichtenberger, Le socialisme au X VIII siècle, P aris 1895, s. 458.
83 Por. A. R. Joannisjan , K om m un is t iczesk ije  idiei w  gody Wielikoj Fran-  

cuzskoj Riewolucyi,  Moskwa 1966, s. 249—363.
84 M. N ettlau, Der Vorfrühling der Anarchie. Ihre historische Entwicklung  

von den Anfängen bis zu m  Jahre 1864, Berlin 1925, s. 43. Jeżeli chodzi o „W ściek
łych”, to ich poglądy na form ę rządów  w ustro ju  ludowej dem okracji były zbli
żone do koncepcji M aréchala. Walcząc z państw em  dyktatury  burżuazyjnej głosili 
oni antyetatyzm  i dem okrację bezpośrednią. Por. M. Zacher, D wiżenije  „Biesze-  
nych”, Moskwa 1961.

85 Por. M. Skrzypek, K u lt  rodzaju  ludzkiego u Anacharsisa Clootsa na tle  
jego utopii społecznej,  s. 47—57.
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communautaire) 86. Powoływali się na niego niektórzy anarchiści. Sam 
Maréchal nie uważał się jednak za „anarchistę” i krytycznie o „anarchii” 
się wypowiadał. Pragnął jedynie ustanowienia „naturalnej” władzy ojca 
„rodziny” lub patriarchy wspólnoty. Przystępując do „Sprzysiężenia 
Równych” godził się z ich poglądem o konieczności ustanowienia dykta
tury  mas plebejskich w okresie przejściowym do „komunizmu”. Akcep
tował więc ustrój państwowy, ale traktował go jedynie jako środek 
do zaprowadzenia społecznego ładu pozbawionego scentralizowanej 
władzy i opartego na wolnym zrzeszeniu autonomicznych komun. Po
glądów Maréchala nie możemy oceniać w oderwaniu od ówczesnej 
sytuacji historycznej. Jego antyetatyzm, podobnie jak antyetatyzm  
„Wściekłych”, wynikał z opozycji przeciw nowemu państwu burżuazyj- 
nemu, które proklamując idee równości i wolności, zastępowało feuda- 
lizm przez nowy system ucisku mas ludowych.

Rozbieżność myśli politycznej Maréchala z poglądami anarchistów 
XIX w. zaznaczyła się również w sferze teorii walki rewolucyjnej. 
Przypomnijmy, że Maréchal tylko w początkowym okresie swej twór
czości propagował ideę „tyranobójstwa”. Ideę tę porzucił, by głosić 
konieczność rewolucyjnej, zorganizowanej walki mas ludowych przeciw 
ustrojowi opartemu na krzywdzie społecznej.

Utopia Maréchala zawiera również szereg innych myśli, które były 
przedmiotem krytyki ze strony klasyków marksizmu, zwłaszcza jeżeli 
chodzi o próbę powrotu do prymitywnej organizacji patriarchalnej. 
Niezależnie od tego Maréchal głosił idee, które nowożytny socjalizm 
przygotowywały. Dzieląc społeczeństwo na bogatych i biednych, ucis
kających i uciskanych, próżniaków i pracujących, i dostrzegając między 
nimi podstawowy konflikt, Maréchal był na drodze do odkrycia walki 
klasowej w rodzącym się społeczeństwie kapitalistycznym. Ideę ludo
wej rewolucji z Manifestu Równych, skierowanej przeciw nowemu 
burżuazyjnemu ustrojowi, odnajdziemy w nowej naukowej postaci, 
w Manifeście K om unistycznym .  Wspólna własność, powszechny obo
wiązek pracy, która stanie się przyjemnością i pozbawiona będzie czyn
ników alienujących, wynagrodzenie według potrzeb, zniesienie w ustroju 
komunistycznym aparatu państwowego, granic, zlikwidowanie wojen, 
podbojów kolonialnych, zaprowadzenie trwałego pokoju — wszystkie 
te myśli czynią Maréchala, na równi z innymi myślicielami utopijnego 
socjalizmu, prekursorem marksizmu, który genialnym domysłom uto
pistów nadał naukową formę i wskazał konkretną drogę realizacji ich 
marzeń.

86 Obszerniej na ten tem at pisze M. Dommanget, Sylva in  Maréchal. L ’égalitaire. 
„L ’homm e sans Dieu”, s. 424—425.
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Marian S k rzyp ek

L’UTOPIE SOCIALE DE SYLVAIN MARÉCHAL 
ET SES PRÉM ISSES PHILOSOPHIQUES

R é s u m é

Dans cette étude, consacrée à la présentation  des idées principales de Sylvain 
M aréchal, l ’un des chefs de la C onjuration des Egaux, l’au teur situe ses analyses 
dans une trip le  perspective, bien que cette dém arche m éthodologique ne se m anifeste 
pas stric tem ent dans des divisions formelles.

Ainsi, l’auteur soutient la thèse selon laquelle l’utopie de M aréchal serait, dans 
certains de ses aspects, une version radicale du rousseauism e, mais, d’au tre  part, 
une anticipation du socialisme scientifique.

Le deuxièm e m otif de la recherche se trouve constitué par la ten tative de 
m ontrer com m ent et à quel point est-il perm is de constater que certaines idées 
du penseur français ne cessent pas de fonctionner au sein de l’ensemble des valeurs 
actuelles à notre époque: telles la dénonciation radicale de la guerre, de la 
d iscrim ination raciale, du colonialisme etc.

Enfin, dans une troisièm e couche de l’étude se situen t des analyses qui visent 
à discerner — au sein même du l’utopie de M aréchal — sa façon personnelle et 
originale de concevoir et d’élaborer certaines catégories inhérentes à la  philoso
phie des lum ières. Au point de vue philosophique c’est là le motif le plus in té res
san t de l’article. S’est ainsi que l’au teu r insiste sur les notions courantes au X V I I I - e  

siècle — natu re , raison, bonheur, vertu , in té rê t personnel et publique, égoïsme etc. 
— tout en essayant de faire resso rtir la m anière particulière de leur fonctionnem ent 
dans l’ensem ble de la philosophie sociale de l’utopiste français. La raison, par 
exem ple — raison active par excellence, et non pas contem plative — fonctionne 
chez M aréchal comme lien directe entre l’homme et l ’ordre rationnel de la nature, 
et, par là-m êm e, elle trouve sa confirm ation et sa vérification dans la p ratique 
(idée qui plus ta rd  devait ê tre  d’ailleurs développée par le jeune M arx dans son 
idée de la praxis). Un au tre exem ple: selon l ’auteur, la notion de la v e rtu  s’ali
m ente, dans le système de M aréchal, de .l’instinct na tu re l de l'hom m e et non 
pas de l’in térêt comme fondem ent de la  m orale (sur ce point, M aréchal serait 
donc plus proche de Rousseau que d’Holbach ou encore d’Helvétius). C’est p a r ti
culièrem ent cette idée de la  m orale — m orale foncièrem ent an ti-u tilita ris te  
opposée explicitem ent à l ’„étique des m archands” qui repose, elle, sur- 
l ’„egoïsme ra tionnel” — semble m ériter une recherche fu tu re  concernant la 
philosophie sociale de M aréchal et sa place dans la pensée „éclairée” du passé.


