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W ostatnim półwieczu daje się obserwować niezmiernie żywe zain
teresowanie problem atyką człowieka, co przejawia się nie tylko w sta
le rosnącej ilości rozpraw dotyczących fenomenu ludzkiego, ale także
w powstaniu licznych szkół i kierunków filozoficznej antropologii.
Przedstawiciele ich w yrażają pogląd, że jest to jedyna autentyczna
problem atyka filozoficznej refleksji, która zawsze myślicieli głęboko
poruszała, przybierając przeważnie postać antropologii zakamuflowa
nej. Mówiąc inaczej, człowiek nie tylko był zawsze podmiotem filozo
fowania, ale także rzeczywistym przedm iotem 1. O sobie- więc myślał
i sam z sobą chciał dojść do ładu, zarówno gdy rozważał naturę kosmo
su, jak i wówczas, gdy podejmował wysiłek przeniknięcia tajemnic bo
skich. Niekiedy uważa się, iż eksplozja problem atyki antropologicznej
we współczesnej folozofii związana jest z wycofywaniem się refleksji
filozoficznej z terenów zajmowanych przez tzw. nauki pozytywne.
Miałoby to znaczyć, że myślenie filozoficzne okopuje się na terenie,
który nie jest jeszcze całkowicie opanowany przez brygady ekspery
mentatorów i analityków. Wyrażana przez niektórych filozofów w ątpli
wość, czy owym brygadom uda się kiedykolwiek nad tym terenem
zapanować w pełni, oceniana bywa jako racjonalizacja obrony straco
nych pozycji. Wreszcie wielość propozycji, których autorzy zastana
w iają się nad ludzką modalnością bytu, interpretow ana być może jako
w yraz totalnego kryzysu naszej cywilizacji, wykorzenienia jednostek
ludzkich z „naturalnych” i stabilnych w spólnot2, wzrostu poczucia nie
pewności i zagrożenia, osamotnienia w tłumie, dezintegracji świata
wartości, ku któremu orientował się człowiek przez wieki, intensyfi
kacji rozczarowań i napięć, które przyniosła ze sobą cywilizacja na
stawiona przede wszystkim na zwiększanie produkcji dóbr m aterial
1 Por. P laton, U czta, rozdz. X X III.
2 E. F rom m uw aża, że ów proces w ykorzenienia zaczął się u schyłku śred n io 
w iecza — z rozkładem stabilnych, trad y cjo n aln y ch s tru k tu r społecznych (por.
U cieczka od w olności, W arszaw a 1970 rozdz. III).
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nych. Niemałą rolę pełni tu też poczucie realnej groźby totalnej za
głady term onuklearnej. Refleksja „antropologiczna” miałaby więc
z jednej strony wyrażać „złe samopoczucie” człowieka współczesnego,
z drugiej — byłaby poszukiwaniem wyjścia z trudnej sytuacji, dąże
niem do znalezienia środków ratunku 3.
Poszukiwania te są wielorakie i z wielu różnych źródeł czerpią in
spirację. Próby ożywienia od dawna będących w obiegu, dziś już przyblakłych wartości (chrześcijaństwo, buddyzm) spotykają się tu często
kroć z rezultatam i dociekań współczesnej nauki nad „naturą ludzką”
(biologii, socjologii, medycyny, psychologii).
Do toczącej się współcześnie debaty „antropologicznej” włączana też
bywa nader często myśl autora K apitału. Właściwie już od lat trzydzie
stych, to jest od czasu opublikowania R ękopisów ekonom iczno-jilozoficzn yc h z 1844 r. i innych nie znanych dotąd prac Marksa, rozważany
jest w różnych aspektach krąg problemów dotyczących miejsca i kształ
tu filozofii człowieka w jego doktrynie. Mimo, iż na ten tem at powstała
już ogromna literatura, nie tylko daleko jeszcze do definityw nych usta
leń, ale nie ma na ogół zgody w kwestiach zupełnie podstawowych.
Jest to niewątpliwie rezultat faktu, że badania są jeszcze w początko
wej fazie, wielość zaś publikacji nie idzie tu w parze z ich poziomem
naukowym. Nieczęsto badaczowi zdarza się natrafić na rzetelne opraco
wanie z dziedziny Marksowskiej antropologii. Kontekst ideologiczny,
w jaki jest uwikłana myśl Marksa, nie ułatwia jej badania. Historyczno-analityczny punkt wyjścia, przyjm owany przez wielu autorów, jest
najczęściej tylko pretekstem do oceny tej myśli z perspektywy współ
czesności, bądź też jest próbą oceny naszej współczesności z perspek
tyw y Marksowskiej. Jest oczywiste, że przy takim nastawieniu nie
można ustrzec się pewnej „m odernizacji” doktryny, która powstała
przed z górą wiekiem. Aktualność filozofii Marksa jest bezsporna, nie
wątpliwe też jest jej działanie inspirujące we współczesnej kulturze.
D oktryna ta żyje i oddziałuje na miliony ludzi. W arto jednak sobie
uświadomić, że owo „życie” dawniej powstałej filozofii we współczesności
grozi pewnymi niebezpieczeństwami zarówno jej samej, jak też tym,
którzy wchodzą z nią w kontakt. Historia poucza, że asymilacji i roz
powszechnianiu myśli Marksa towarzyszą istotne nieraz jej zniekształ
cenia i wulgaryzacje. Zdarza się, że ci, którzy zamierzają traktow ać ją
jako narzędzie rozumienia światów, niewłaściwie się tym narzędziem po
sługując utrudniają tylko sobie zamiar. Również przeciwnicy ideologicz
ni Marksa skłonni są najczęściej ujmować jego myśl w wygodnym do
refutacji uproszczeniu, nawet jeśli nie zachodzi falsyfikacja wynikła ze
skrajnej ignorancji i złej woli, czego też nie brak. Wreszcie niebłahą
3 Por. E.

L ’h o m m e p ou r lu i-m ê m e , P aris 1967, s. 11 i n.
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okolicznością utrudniającą rozumienie przez współczesnych myśli, która
narodziła się w świecie duchowym dziś już nie istniejącym, jest to, że
świat ten, jego problemy i język, którym problemy te były wyrażane,
są już dla nas w znacznej mierze niezrozumiałe. By dotrzeć do sensu
niegdyś wyrażonych formuł, db słownika hermetycznego już dla nas
języka, trzeba rozległych i długotrwałych studiów. Niekiedy, po to by
ujawnić rzeczywisty sens tych formuł, trzeba się uciec do ich przekładu
na nasz język, ryzykując przy tym jednocześnie, że mimo najlep
szej intencji podlegająca rozszyfrowaniu formuła zostanie wadliwie
odczytana 4..
Najgłębszy sens pracy historyka myśli Marksa polega — jak mnie
mamy — na tym, by podejmować wysiłek docierania do źródeł, przy
pominać treści doktryny w jej kształcie pierwotnym, dokopywać się do
jej fundamentów, odtwarzać kontekst jej formowania się. Jeżeli badacz
tej myśli nie chce zdradzić swego powołania, musi tak właśnie postępo
wać, choćby nawet skądinąd zdawał sobie sprawę, że jego pierwotne
nastawienie wobec badanego przedm iotu nie może być wolne od prze
świadczeń uformowanych przez świat, w którym żyje. Ale dystans hi
storyczny nie tylko utrudnia rozumienie przeszłości. Jednocześnie dzięki
niemu odsłania się prawdziwy jej sens. Zawarte w myśli Marksa bogac
two treści ujawnia się w historycznym procesie życia tej myśli i tylko
w kontekście tego procesu może być uświadomione przez badacza. Ba
dacz pełni funkcję służebną wobec funkcjonowania tej doktryny w świa
domości społecznej. Jego wysiłek ma chronić krążące w społecznym
obiegu idee przed przekształceniem w w yprane z treści, wyzute z ja
kiegokolwiek refleksyjnego sensu komunały.
W szkicu niniejszym podejmujemy niektóre problemy odnoszące się
do kształtu koncepcji antropologicznej w myśli Marksa oraz miejsca
tej koncepcji w całości jego doktryny. Chodzi nam przy tym raczej o za
sygnalizowanie znaczenia i rozległości problematyki, niż o definitywne
ustalenia. Gruntowne i wyczerpujące studium na tem at Marksowskiej
filozofii człowieka nie zostało jeszcze napisane, choć ukazało się na ten
tem at wiele prac godnych uwagi 5.
4
G odną szczególnego zaintereso w an ia próbę in te rp re tac ji m arksow skiej m e
todologii n a u k zaprezentow ał ostatnio L. N ow ak, U p o d sta w M a r k so w sk ie j m e 
todologii nauk, W arszaw a 1971.
3 N a naszym gruncie m ożem y w ym ienić tak ie publikacje, jak : M. F ritzh an d a,
C zło w ie k , h u m a n izm , m oralność (1961) i M yśl e ty c zn a m łodego M arksa (1961);
A. Schaffa, M a r k siz m a jed n o s tk a lu dzk a (1965); B. Baczki, W okół p r o b le m ó w
alienacji, w: C z ło w iek i św ia to p o g lą d y (1965); L. K ołakow ski, Cogito, m a te r ia liz m
h is to r y c z n y i e k s p r e s y jn a teoria osoboivości, w: K u ltu ra i fe ty s z e (1967); T. M.
Jaroszew ski, O so bo w o ść i w sp ó ln o ta (1970), co nie stanow i b y n ajm n iej pełnej
listy.
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Marksowska filozofia człowieka tworzy pewną całościową wizję,
w której ujęte są fundam entalne determ inanty ludzkiego modusu istnie
nia w odróżnieniu od rzeczowej, nie-ludzkiej formy egzystencji. Obecna
jest też w myśli tej problem atyka odnosząca się do stosunku wzajem
nego podmiotów, podmiot ujm owany jest również w perspektywie aksjo
logicznej, analizowany jest problem wspólnoty personalnej i jej zagro
żeń, mediów komunikacji interpersonalnej itd., słowem, dostrzec tu
można podstawowy zestaw problemów i tematów odnoszących się do
filozoficznej refleksji nad człowiekiem. O oryginalności tej refleksji
w stosunku do innych filozofii człowieka nie świadczy właściwie zestaw
problemów, ale sposób ich ujęcia, świadczą propozycje rozwiązań.
Filozofia człowieka w doktrynie Marksa nie jest rozwijana niezależ
nie od refleksji nad procesem historyczno-społecznym, wręcz przeciwnie,
cechą charakterystyczną myśli autora K apitału jest analizowanie pro
blem atyki antropologicznej w ścisłym powiązaniu z rozważaniami nad
dziejami społeczeństw i kulturą. Problem atyka ta, stale obecna w róż
norakich dociekaniach Marksa nad historią i współczesnym mu kształ
tem świata społecznego, integruje, naszym zdaniem, wszystkie te docie
kania, ukazując jednocześnie ciągłość zasadniczej intencji Marksowskiego
filozofowaniae. Studiując jego koncepcję człowieka możemy jednocześ
nie łatwo ujawnić zarówno związki myśli Marksa z poprzedzającą go tra 
dycją filozoficzną, jak też jego w stosunku do tej tradycji oryginalność.
W tym miejscu jesteśmy w stanie antropologię Marksowską odnieść je
dynie — i to fragm entarycznie — do ujęć bezpośrednio ją poprzedzają
cych, tj. przede wszystkim do Feuerbacha, a także do Hegla. Koncepcje
obu pisarzy stanowiły pole teoretyczne, w którym rodziła się samodziel
na myśl Marksa, stanowiły najbliższy obszar odniesień dla tej myśli za
równo w sensie pozytywnym, jak i negatywnym. Przejdźmy tedy do
krótkiego rozważenia zasadniczych wątków antropologii Feuerbacha
z uwzględnieniem jej Heglowskiego kontekstu.

0
W tym w zględzie au to r d ek laru je niezgodność swojego stanow iska z u ję 
ciem ew olucji m yśli M arksa i in te rp re tac ją zasadniczej jej in ten cji, k tó rą z a 
prezentow ał L. A lthusser w raz ze sw ym i Uczniami w pracach: L. A lthusser, Pour
M arx, P aris 1965, A lthusser i inni, Lire le Capital, 2 tom y, P aris 1966, tenże
w szkicu: Sur le r a p p o r t de M a r x à Hegel (Hegel et la pen sée m o d ern e , P aris
1970). N ie m ożna się w szczególności zgodzić z tezą, że w ew olucji m yśli M arksa
istn ieje rady k aln y przełom , polegający na zerw an iu z F euerbachow skim h u m a 
nizm em jako form ą ideologii, oraz że m yśl M arksa nie je st hum anizm em i podm iot
w niej nie w ystępuje ani jako tw órca procesu historycznego, ani jako w artość
(podm iot dla tego au to ra — to une notion idéologique). D la A lth u sséra hum anizm
m oże być jedynie ideologią, podczas gdy m arksizm je st nauką.
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W okresie szczytowym swego rozwoju duchowego, tj. w latach 1839—■
1844 Feuerbach podjął wysiłek krytyczny, którego ostrze skierowane
było przeciwko dotychczasowej niemieckiej kulturze filozoficzno-religijnej. Ponieważ sądził, że filozofia niemiecka, co więcej, cały dotych
czasowy bieg filozoficznej myśli europejskiej osiągnął swoje apogeum
w Heglu, rozprawa z Heglem była dlań rozprawą z całą filozofią w do
tychczasowym jej rozumieniu. To samo stanowisko odnosiło się do religii. Jeżeli chrześcijaństwo jest religią k a t’ egzochen, to krytyka chrze
ścijaństwa jest k rytyką religii w ogóle. Ponieważ zakładał, że zarówno
filozofia Hegla, jak i współczesne chrześcijaństwo w swoim najgłębszym
fundamencie są tożsame, bowiem opierają się na tej samej zasadzie,
krytyka obu tych form świadomości może przebiegać przez odwołanie
się do tej samej metody 7.
Należy tu przypomnieć, że wspomniane wyżej założenia procedury
krytycznej Feuerbacha przejęte są przezeń od Hegla, bowiem Hegel
współczesną, ufilozoficznioną postać protestanckiego chrystianizm u uznał
za ostateczną formę religii, swoją zaś foltozofię miał za system at kończący
historię filozofii, za filozofię w ogóle. Idea fundam entalnej jedności fi
lozofii i religii, opartej na identyczności zasady obecnej w obu formach
— mówiąc ówczesnym językiem — jest „samowiedzy Ducha” jest rów
nież pochodzenia Heglowskiego.
Różnica między Heglem a Feuerbachem, która umożliwiała krytykę
podjętą przez Feuerbacha, polega na tym, że o ile pierwszy traktuje
współczesne chrześcijaństwo i sprzężoną z nim filozofię jako pełne mani
festacje prawdy, jako rzeczywistość duchową, w której rozum rozwi
jający się w świecie doszedł do pełni swojej samowiedzy, to drugi obie
te sprzężone ze sobą postacie życia duchowego uważa za tw ory zmistyfikowane, których prawda ukryta jest pod nieadekwatną formą wy
razu. Praw da ta musi być dopiero ujawniona przez „krytyka”, który
w wyniku zabiegów hermeneutycznych zdradza „tajem nicę” zarówno
chrześcijaństwa, jak filozofii Heglowskiej, dokonując tym samym ich
destrukcji. Można powiedzieć więcej: różnica między Heglem a Feuer
bachem wyraża się w przeciwstawnej zgoła ocenie całej współczesnej im
rzeczywistości. Hegel ujmował teraźniejszość jako porządek zasadniczo
racjonalny, zgodny z Ideą, współczesność traktow ał jako apogeum roz
woju Rozumu, który w instytucjach życia społecznego i duchowego
przybrał adekwatną swemu pojęciu postać. Feuerbach widzi świat ota
7
Por. L. F euerbach, V orläufige T h esen zur R efo rm d er Philosophie, S äm tlich e
W e r k e , ed. Bolin i Jodl, Bd. 2, s. 222 i nn.
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czający go — by użyć wyrażenia K ierkegaarda — jako nieprawdą, do
strzega obłudę, kłamstwo i nieautentyczność form życia duchowego i in
stytucji społecznych. Hybrydyczność, niespójność, a nawet sprzeczność
zasad, na których opiera się życie społeczeństwa i życie duchowe współ
czesności świadczy o tym, że świat przeżywa bolesny k ry z y s8. Kryzys
ten znamionuje jednak nie upadek totalny kultury, ale jedynie nieodwo
łalne odchodzenie w przeszłość pewnej jej formy. Schyłek świata chrze
ścijańskiego i jednoczesne pojawienie się pierwiastków nowych form ży
cia powoduje w świadomości ludzi dezorientację i zamęt, rodzi przeży
wanie współczesności jako stanu kryzysow ego9. Nowe praw dy i nowe
zasady w yrastają z negacji starych zasad, są jednak przygotowane przez
świat odchodzący; jest to tego świata owocowanie.
Ujęcie w ten sposób przejścia od teraźniejszości do przyszłości, od
starego ładu do nowego, możliwe jest dzięki temu, że Feuerbach, bun
towniczy uczeń Hegla, przejął od niego schemat dialektyczny opisujący
przejście od jednej formy bytu ku następnej jako negację i zachowanie
jednocześnie (A u fhebun g ). Zarówno chrześcijaństwo, jak i folozofia spekulatyw na — jest to zasadniczy warunek postępu ducha ludzkiego —
muszą ulec przezwyciężeniu, muszą więc być „zniesione” w dotychcza
sowej postaci, by'ezoteryczna ich prawda, ukryta pod m istyfikującą po
włoką mogła stać się jawną. Ujawnienie ukrytej dotychczas prawdy ro
dzi jednocześnie nową formę życia, zasadniczo różną od poprzednich.
By móc w owej podwójnej perspektywie, perspektywie Heglowskiego
Aufhebung, potraktować dotychczasowe formy kultury, musiał Feuer
bach przejąć od Hegla także jego zasadę konstrukcyjną, dzięki której moż
na było porządkować fenomeny życia społecznego i duchowego zarówno
w ujęciu diachronicznym, jak synchronicznym, przez odwoływanie się
do kreującego je podmiotu. Dla Hegla podmiotem tym będzie samorozw ijający się Rozum, Duch, czy Idea, która w wyniku uporządkowanych
czasowo i przestrzennie aktów kreacji swoich uzewnętrznień „w m ate
riale skończoności” osiąga samopoznanie. Wszystkie więc upostaciowania
życia, form y kultury i instytucje, mimo ich pozornej heteronomiczności,
będą odsyłane do „Ducha” jako właściwego ich promotora. Będą one jed
nocześnie wskaźnikami — jeżeli wyobrazimy sobie, że cały ten proces
kosmiczno-historyczny oglądany jest z zewnątrz — stadiów samoroz
woju owego Ducha. Rozwój polegający na następowaniu po sobie coraz
to nowych form życia i k u ltury (czyli upostaciowań czasowych nieskoń
8 Por. L. F euerbach, N o tw e n d ig k e it einer R efo rm d er Philosophie, ib id e m
s. 217 i nn.; O istocie ch rześcija ń stw a , W arszaw a 1959, s. 15 i nn.
9 W spraw ie przeżyw ania przez w spółczesnych swego św iata jako z n a jd u ją 
cego się w stanie kryzysu, por. K. L öw ith, V on Hegel zu N ietzsche, 1969, s. 40
i nn.
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czonego Ducha) jest rezultatem tego, że stykają się tu ze sobą niejako
dwie heteronomiczne materie. Sama Idea należy do porządku czysto
duchowego, jej cechami są: wolność, wieczność, nieskończoność 10. Sty
kając się z materią, bytem skończonym, istniejącym w czasie, duch nie
może uformować z niej takich upostaciowań, które wyrażałyby go
w pełni u . Podejm uje więc szereg wysiłków wyrażania swej istoty, któ
rych efekty, jako obciążone skończonością, muszą być przezwyciężane,
by można było na ich miejscu formować tw ory doskonalsze. Twory po
przedzające nie są odrzucone, jako pomysły zupełnie nieudane i jałowe,
ale są jakby punktam i wyjścia do dalszej, coraz doskonalszej działal
ności formotwórczej ducha.
Przypomnieliśmy w skrócie dostatecznie już zbanalizowany przez wie
lokrotne powtarzanie schemat konstrukcyjny Heglowskiej metafizyki
rozwijającej się Idei, by móc ukazać następnie, na czym polegać będzie
Feuerbachowska kontynuacja i modyfikacja jednocześnie tego sche
matu. Stwierdza oto Feuerbach, że zarówno Bóg chrześcijański, tworzą
cy mocą słowa świat, jak Heglowska Idea, kreująca formy swego prze
jawiania się, to nic innego jak m istyfikacja rodzaju ludzkiego. Tajemnicą
zarówno teologii, jak filozofii spekulatywnej jest antropologia.
Jest godne uwagi to, że Bruno Bauer, który w tym czasie na równi
z Feuerbachem podejmował kam panię przeciwko chrześcijaństwu
i teologii, szedł w kierunku zbieżnym z myślą autora Istoty chrześcijań
stwa. Dowodził on mianowicie, że Heglbwska rozwijająca się w historii
społeczeństw Idea jest niczym innym jak samowiedzą ludzką, która
dochodzi w ten sposób do poznania swej własnej istoty. W Bauerowskim
ujęciu jednak, poza odrzuceniem sugestii o transcendentnym (zgodnym
przez to z chrześcijaństwem) charakterze samowiedzy, istota jej —
w porównaniu z ujęciem Heglowskim — nie zostaje zmieniona. Bauer,
mimo laicyzacji schematu rozwojowego swego nauczyciela, pozostaje
w ram ach jego racjonalizmu. Podobnie jak Hegel —• redukuje człowieka
do rozumu, jego aktywność zaś do myślenia i2.
Natomiast w ujęciu Feuerbacha podmiot — to istota w równym
10 Ten schem at H eglow skiej m etafizyki rozw oju ducha odnosi się do całości
by tu ; dla naszych potrzeb interesu jem y się jedynie końcow ym frag m en tem sy ste
m u H egla zw anym filozofią Ducha.
11 Por. M. Régnier, S. J., Logique et th éo-logique hégélienne, w: Hegel et la
pen sée m od ern e, s. 194.
12 Por. anonim ow y pam flet B. B auera, Die Posaune des jü n g s ten G erichts
ii ber Hegel den A th eiste n und A ntich risten , L ipsk 1841 - (tekst p rzed ru k o w an y
w antologii L ôw itha, Die H egelsche Lin ke, 1962). Z koncepcją tą rozpraw ili się
później M arks i Engels w Ś w ię te j Rodzinie.
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stopniu myśląca, co emocjonalna, zarówno duchowa, jak cielesna. Kos
miczny wymiar kreacji m aterii przez Ideę w ytw arzającą byt zmysłowy
jako swój innobyt, zostaje odrzucony jako mistyfikacja; przyroda staje
się dla Feuerbacha rzeczywistością pierwotną i wyjściową, gruntem,
na którym stanie cielesny, zmysłowy człowiek; człowiek, który następ
nie w procesie historycznym podejmie wysiłek samopoznania. Zaczerp
nięty od Hegla schemat rozwoju podmiotu przez kolejne eksterioryzacje
swojej esencji i znoszenie tych eksterioryzacji zostaje ograniczony
tu do sfery, która w Heglowskiej filozofii nazywała się filozofią ducha ,
a więc właściwie do historiozofii; poza tym istota tego schematu nie
ulega zasadniczej zmianie. Zmieniona zostaje natom iast radykalnie
koncepcja podmiotu procesu historycznego. Dla Hegla był to jakiś
Duch posługujący się ludźmi jako narzędziami, dla Feuerbacha jest to
rodzaj ludzki ujęty w jego wymiarze czasowym i przestrzennym. Historiozofia Feuerbacha wykazuje poza tym zbieżność z Heglowskim
schematem dialektycznym w innym jeszcze sensie. Mianowicie zdąża
jąca do samopoznania przez kolejne akty uzewnętrzniania i interioryzacji
swoich czasowych upostaciowań Heglowska Idea jest zarówno podmio
tem sprawczym tego ruchu, jak jego celem (jako byt dla siebie, jako
wiedza o sobie samej). Idea nie tylko więc sprawia cały ten proces,
ale także nadaje mu sens, jest dobrem, i to dobrem najwyższym. Od
wołując się do Idei nie tylko wyjaśniam y całość świata zmysłowego
i poszczególne jego fragmenty, ale także dokonujemy jego wartościo
wania.
Tak samo jest u Feuerbacha. Człowiek (podstawiony na miejsce
Idei, albo raczej ujawniony przez zdarcie ukryw ającej go maski, którą
właśnie stanowi owa Idea, czy chrześcijański Bóg) jest podmiotem
procesu historycznego. To on, by dojść do pełnej m anifestacji swojej
istoty (którego to procesu celem w dalszym ciągu jest samopoznanie),
tw orzy formy życia społecznego, tworzy filozofię, religię itd. Rozumie
nie dziejów i rozumienie kultury polega więc na ujaw nianiu obecności
w wytworach kulturowych człowieka jako ich sprawcy, polega na
zabiegu redukcyjnym , którego treścią jest odczytywanie w występu
jących w historii formach kultury etapu osiągniętego przez podmiot
na drodze ku uświadomieniu sobie przezeń swojej esencji. Jednocześ
nie podmiot ten (człowiek) jest wartością, jest absolutnym punktem
odniesienia przy ocenianiu wszelkich zjawisk rzeczywistości i kultury.
Można naw et powiedzieć, że antropocentryczne wartościowanie świata
w filozofii Feuerbacha przekracza porządek fenomenów kulturow ych
i odnosi się do całego kosmosu. W porządku wartości przyroda nie jest
bytem samoistnym, jest podporządkowana człowiekowi. Humanizm
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w sensie aksjologicznym sprzężony jest tu ściśle z „humanizmem teo
retycznym ” 13.
Rozważając modyfikacje, których dokonał Feuerbach w Heglowskiej
koncepcji dynamiki podmiotu, i porównując dane tym samym dwie
wizje procesu historycznego pamiętać musimy o pewnych momentach,
które konfrontację obu doktryn utrudniają. Idzie tu przede wszyst
kim o to, że Feuerbach nie jest — w przeciwieństwie do Hegla — myśli
cielem tworzącym konstrukcję systemową w wielkim stylu, z zamy
słem ogarnięcia wszystkich aspektów rzeczywistości. Interesuje go w
szczególności teraźniejszość, sytuacja człowieka w kulturze współczes
nej. Z całości tej kultury bardziej systematycznie, choć nie wyczer
pująco, bada jedynie religię i filozofię. Problem atyka historiozoficzna,
istotna dla naszych analiz porównawczych, nie znajduje się zasadniczo
w centrum uwagi Feuerbacha, ukryta jest raczej w dalszym planie,
jako jeden z elementów założonych milcząco, jedna z oczywistych za
sad. Na pierwszy plan w ybijają się rozważania dotyczące nowo odkry
tego absolutu: człowieka. Temu celowi są podporządkowane też analizy
krytyczne współczesnej religii i filozofii spekulatywnej.
Trudno przypuścić, by Feuerbach redukował świadomie całą aktyw 
ność podmiotu (człowieka) jedynie do religii i filozofii; jednakże tylko
one są dlań czynnikami istotnym i w procesie rozwoju człowieka. Je 
dynie dzięki następującym po sobie doktrynom religijnym i filozoficz
nym człowiek rozwija się jako byt poznający samego siebie, stopniowo
odsłaniający swoją ukrytą początkowo przed nim samym esencję.
Pam iętajm y jednakowoż, że na gruncie antropologii, dystansując
się w tym względzie od Hegla, Feuerbach mocno akcentował fizyczno-zmysłowy charakter podmiotu ludzkiego, jego cielesność i emocjonalność. Dzięki temu, że podmioty są cielesne, mogą one nawiązać kontakt
zmysłowy z bytem m aterialnym, stwierdzić realne istnienie przedmio
tów, które ujaw niają się w kontakcie zmysłowym, stawiając opór
ciału. Rozum sam nie dochodzi do egzystencji czegokolwiek, dowodził
Feuerbach, twórcza moc rozumu ogranicza się do pojęć i słów; umysł
przez słowa nie dociera do rzeczy; by nawiązać kontakt z rzeczami
potrzebne są zmysły. Również dzięki zmysłowości, cielesności człowiek
może nawiązać kontakt z innym człowiekiem. Jako czysta świadomość,
bezcielesność, podmiot byłby izolowaną monadą.
Jednakowoż owa tak mocno akcentowana przez Feuerbacha cieles
ność podmiotu nie ma u niego w ym iaru społecznego. Stanowi tylko
13
J e s t to w yrażenie L. A lth u ssera; rozum iane je st przezeń jako k ategoria
teoretyczna służąca do tłum aczenia w szelkich fenom enów k u ltu ry przez ich
sprow adzanie do roli „orzeczników ” Człow ieka (por. cyt. art. tegoż w zbiorze
Hegel e t la pensée m odern e, s. 99 i nn.).
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naturalny grunt, na którym może rozwijać się działalność duchowa
(zarówno intelektualna, jak emocjonalna), a więc ta forma aktywności,
której jedynie przysługuje walor czynnika antropogennego. Dostrzega
my tedy w myśli Feuerbachowskiej rodzaj pęknięcia polegającego na
nieprzystaw aniu jego „m aterialistycznej” antropologii do „idealistycz
nej” filozofii kultury. Owa niezgodność polegająca na tym, że akcen- >
tuje on z jednej strony cielesność podmiotu, z drugiej zaś eksponuje
jedynie czynniki duchowej aktywności człowieka jako ważne dla antropogenezy, ujawnia się najdobitniej w Feuerbachowskiej koncepcji
ideału społecznego. Oto bowiem do idealnego stanu wolności dochodzi
ludzkość w historii w rezultacie swojej aktywności duchowej, w wy
niku procesu samopoznania, którego skutkiem jest odnalezienie przez
podmiot siebie samego w obcych mu uprzednio wytworach kulturo
wych. Stan ten jednak — pomyślany jako pewna forma trw ania wol
ności — nie zawiera już w istocie treści kulturowych, stanowiących
przecież istotę procesu historycznego zmierzającego ku realizacji owego
ideału. Wspólnota wolnych podmiotów, uwarunkowana wzajemnym
uznaniem się jako wartości najwyższych (homo homini Deus est), ma
charakter całkowicie spontaniczny i przyrodniczy, zakorzeniona jest
w sferze emocjonalno-cielesnej bytu ludzkiego. Opiera się ona na n atu
ralnej skłonności wzajemnej płci przeciwnych, na tworzeniu bezreflek
syjnej więzi Ja — Ty, na zespoleniu bezpośrednim, cielesnym. W ytwory
kultury, które dotychczas separowały podmioty od siebie, czyniły z nich
samotne i przez to ułomne jednostki, opadają tu jak szaty, niepotrzebne
po wstąpieniu do raju. Zarówno kultura, jak historia nie są tu w ar
tościami samymi w sobie, w historii i kulturze formuje się podmiot,
uzyskuje w nich samowiedzę, by w ostatecznym rezultacie wyjść poza
historię i kulturę i obcować z podobnymi sobie podmiotami bez skrę
powań wynikłych z reguł społecznego życia w dotychczasowej jego
postaci. Człowiek odzyskuje tu równowagę między swoją duchowością
i cielesnością, między naturą w nim samym i naturą poza nim. Jeżeli
w owej wizji wspólnoty pozostaje coś z treści kulturowych, to jedynie
wypracowana przez historię samowiedza, która nie znika, choć w wy
tworzonym tu świecie, dla świadomości całkowicie przejrzystym, ak
tywność jej nie znajduje bodźców. Engels ma rację, gdy złośliwie zau
waża, że „o ile jego [tj. Feuerbacha] wspólnota staję się czymś prak
tycznym, ogranicza się ona rzeczywiście do aktu płciowego i w yjaś
niania sobie idei i problemów filozoficznych” 14.

14 M arks, Engels, D zieła (niżej Dz.), t. 3, s. 629.
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RĘK O PIS M ARKSA Z 1844 r.

Rozważmy z kolei, jak sygnalizowane wyżej wątki, zawarte w myśli
Feuerbacha i Hegla, funkcjonują w twórczości Marksa. Na czym polega
ich kontynuacja, na czym zaś negacja? — Zwróćmy się najpierw do
R ę k o p isó w ekonom iczno-filozoficznych z 1844 r.

Łatwo dostrzec, czytając naw et bardzo wczesne pisma Marksa, że
ma on zdecydowanie krytyczny stosunek do współczesności. Myśl jego
zgodna jest tu nie tylko ze stanowiskiem Feuerbacha, lecz także z za
sadniczą orientacją całej lewicy heglowskiej. Przynajm niej od momentu
wystąpienia Marksa z „Gazety Reńskiej” (marzec 1843), w jego k ry 
tyce stosunków społecznych i k u ltury wyraźna jest inspiracja Feuer
bacha. W pracach pisanych w 1843 roku w Niemczech i we Francji —
przeciwstawiając się Heglowi — prezentuje współczesność jako stan,
w którym człowiek nie afirm uje się w kulturze i życiu społecznym
jako wolny podmiot, lecz podporządkowany jest usamodzielnionym
w stosunku doń sferom polityki i życia gospodarczego. O ile w sferze
politycznej, w systemie praw i instytucji nowożytnego państwa uznaje
się równość wszystkich obywateli, o tyle w życiu gospodarczym, które
Marks określa term inem Heglowskim bürgerliche Gesellschaft, ludzie
są odseparowani od siebie wzajemnie, podporządkowani prawom dzia
łalności ekonomicznej, w której każdy dla siebie jest celem, inny czło
wiek zaś środkiem jedynie. Wyrażona w systemie praw wspólnota po
lityczna przeciwstawia się egoistycznemu życiu podmiotów społeczeń
stwa cywilnego tylko iluzorycznie. Człowiek, podmiot kultury i życia
społecznego, nie m anifestuje się we współczesnym świecie jako istota
wolna, panująca nad siłami swego uspołecznienia, zjednoczona we wspól
nocie równych, lecz podlega rozdwojeniu i rozdarciu, przebywając jed
nocześnie w sferze fikcji praw nej wolności i zespolenia z państwem
oraz rzeczywistości zniewolenia i atomizacji w społeczeństwie cywilnym
(bürgerliche G e se llsc h a ft) 15. Ten typ krytyki współczesności, inspiro
wany, przynajm niej w pewnym stopniu, przez ówczesną francuską
radykalną myśl społeczną16, opiera się na założeniach teoretycznych
Feuerbachowskiej krytyki religii i filozofii spekulatywnej. Człowiek,
który u Feuerbacha był nieświadomym, lecz rzeczywistym twórcą wy
obcowanych odeń wyobrażeń religijnych, traktow any jest przez Marksa
jako faktyczny twórca instytucji życia społeczno-politycznego i form
15 M otyw y te rozw ijane są przede w szystkim w rękopisie odnoszącym się do
k ry ty k i heglow skiej filozofii p raw a oraz w szkicu W k w e s t i i ż y d o w s k i e j (prace
pow stałe w 1843 r.).
16 Por. mój szkic Historia i w spółczesność, „S tu d ia Filoz.”, 1968, n r 1, s. 16—17.
10
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kultury, w tym oczywiście i religii. Analogicznie też do Feuerbachowskiego ujęcia współczesności jako stanu separacji sacrum od profanum
Marks akcentuje wspomniane już rozdwojenie na „niebo życia politycz
nego” i ziemską egzystencję człowieka w społeczeństwie cywilnym.
Między Feuerbachowskim opisem sytuacji człowieka wyobcowanego
w religii i Marksowską prezentacją jego alienacji w sferze politycznej
podobieństwo jest zupełne. Mamy tu w istocie ten sam schemat histo
riozoficzny stanowiący podstawę teoretyczną krytyki współczesności.
Człowiek jest podmiotem procesu historycznego, proces ten, będący
samotworzeniem się człowieka, polega na obiektywizacji zaw artych
w człowieku potencji, owa obiektywizacja zaś — to formowanie przez
podmiot określonych, wyrażających historycznie osiągnięty przezeń
etap rozwoju, instytucji życia społecznego i kultury. Stanowią one
ekspresję esencji podmiotu, esencji, która, dzięki wspomnianej obiek
tywizacji, może ze stanu potencjalnego przechodzić w stan rzeczywisty.
Również — podobnie jak to jest u Feuerbacha — do określonego mo
m entu podmiot nie rozpoznaje swojej sytuacji: jego własne wytwory
jawią mu się jako obce, przeciwstawiają mu się, zniewalają go. Do
pewnego momentu historii człowiek jako podmiot pozostaje pod władzą
usamodzielnionych swoich wytworów oraz pogrążony jest w świecie
fałszywych wyobrażeń zarówno co do własnej istoty, jak też co do
natu ry procesu historycznego.
Tak więc sam schemat historiozoficzny, którym posługuje się Marks,
nie ulega jakimś ważniejszym modyfikacjom w porównaniu ze sche
matem, który odnaleźć można w myśli Feuerbacha. Co więcej, nie różni
się on zasadniczo od schematu Heglowskiego, poza tym jedynie, że
na miejscu Heglowskiego „Ducha” występuje tu „Człowiek” czyli ludz
kość 17. Także owo — sygnalizowane wyżej i występujące zarówno
u Hegla, jak u Feuerbacha — sprzężenie w ujęciu podmiotu jako zasady
twórczej i jednocześnie wartości, jest istotną cechą charakterystyczną
referow anych tu poglądów Marksa. Podobnie jak Feuerbach, Marks
jest „hum anistą” w sensie teoretycznym i aksjologicznym.
Różnica między obu pisarzami, różnica, której nie można było do
strzec w szkielecie konstrukcyjnym historiozofii, dostrzegalna jest
łatwo w antropologii oraz sprzężonej z nią filozofii kultury.
Zwracaliśmy już uwagę, że Feuerbach — w opozycji do Hegla —
akcentuje zmysłowy, cielesny charakter człowieka. Marks podejmuje
ów wątek cielesności i zmysłowości w swojej antropologii, ale prze
17
Je st godne uw agi, że dla M arksa H eglow ska n au k a o rozw oju ducha je st
tylko zm istyfikow anym w ykładem antropologii i ta k też ją odczytuje (por. Dz. t. 1,
s. 618 i nn.).
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kształca go zasadniczo. Cielesność podmiotu ludzkiego jest tu punktem
wyjścia dla tezy, że człowiek jest bytem mającym potrzeby, które
musi zaspokajać, by w ogóle istnieć; dalej, że przedmioty tych potrzeb
znajdują się na zewnątrz niego, w przyrodzie, są cielesnymi fragm en
tami świata, które trzeba wydzielić zeń, by można je było przyswoić.
Relacja człowiek-przyroda nie polega na estetycznej kontemplacji —
co zdaje się sugerować Feuerbach — ale na walce z oporem m aterii, na
jej formowaniu w postać przyswajalną dla organizmu ludzkiego. Sto
sunek człowieka do natu ry polega więc na wysiłku kształtowania form,
na p r a c y jako podstawowym w arunku egzystencji człowieka. P rzy
roda jako w arunek egzystencji bytu ludzkiego, jako m ateria podlega
jąca obróbce i przysw ajaniu jest „nieorganicznym ciałem człowieka” 18.
W odróżnieniu od zwierzęcia, które również zależy od przyrody, czło
wiek jest w obliczu jej wolny, bowiem jako istota wyposażona w świa
domość zawłaszcza przyrodę w sposób uniwersalny, ujm ując świat nie
tylko w kategoriach zmysłowego postrzegania i bezpośredniej potrzeby,
ale także jako obiekt teoretycznego rozpoznania praw w nim rządzą
cych i kanonów p ię k n a19. Ale najistotniejszym momentem, momentem
określającym naturę stosunku człowieka do przyrody, a także do siebie
samego jako rodzaju ludzkiego, jest praca ludzka. „Życie produkcyjne
jest życiem rodzajowym” człowieka; „przetwarzanie świata przedmio
towego” jest własnością konstytuującą człowieka jako człow ieka20.
Życie produkcyjne, działalność wytwórcza, tak jak ona przebiega
w świecie ludzkim, jest źródłem tego, że stosunek człowieka do przy
rody nabiera charakteru kulturowego, społecznego. W procesie formowa
nia przyrody, przekształcania jej zgodnie z uformowanymi na danym
etapie rozwoju ludzkości wzorcami potrzeb i ich zaspokajania, czło
wiek nie tylko „uczłowiecza natu rę”, tworzy świat kształtów, które
przez samą przyrodę nie były dane. W procesie tym formuje on jedno
cześnie samego siebie. Praca ludzka, ujęta jako rodzaj dialektycznego
sprzężenia między podmiotem a przedmiotem, uzyskuje u Marksa rangę
podstawowej kategorii teoretycznej, przy pomocy której wyjaśnia się
antropogenezę jako proces generatio aequivoca ujęty w perspektywie
kulturow ej, w perspektywie społeczno-historycznej. Narodziny pod
miotu ludzkiego, a więc rozwiniętego, jego „denaturalizacja” przebiega
w ten sposób, że w procesie pracy subiektywny zamysł, potencjalna
forma, intencja, przeradza się w zobiektywizowany porządek uformo
wanych celowo produktów, będących realizacją potencji podmiotu.
18 Dz. t. 1, s. 552.
19 P or. tam że, s. 552—554.
20 Por. tam że, s. 554.
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Obiektywny proces formowania jest jednocześnie tworzeniem kultury
jako pewnego realnie istniejącego porządku sensownego, stanowiącego
podstawę społecznej więzi, oraz tworzeniem samego podmiotu przez
rozwijanie i doskonalenie jego sprawności, zdolności, wrażliwości, sys
temu potrzeb. Marks kładzie mocny nacisk na tezę, że formowanie się
„człowieka ludzkiego” jest równoznaczne z wykroczeniem poza jego
determ inacje przyrodnicze. Pewna konstytucja psychofizyczna czło
wieka dana przez przyrodę jest tylko punktem wyjścia antropogenezy 21;
w procesie historyczno-kulturowym człowiek podlega wszechstronnemu
przeobrażeniu. Nabywa nowych, nie zadanych bezpośrednio przez na
turę potrzeb, zdolności, sprawności, przekształcają się, stają się „ludzki
m i” zarówno jego oko, jak umysł i ręka. W ujęciu tym kultura, czyli to,
co jest „zobiektywizowanym człowiekiem”, co należy do świata wytwo
rzonego przez podmiot, nie ma egzystencji samodzielnej w takim zna
czeniu, iżby tłumaczyło się samo przez się. Porządek zobiektywizowany
jest relatyw ny w stosunku do podmiotu zarówno w tym sensie, że pod
miotowi zawdzięcza swe istnienie, jak też w tym — że rozumienie jego
sensowności, uchwycenie jego charakteru możliwe jest jedynie przez
odniesienie do podmiotu. Podmiot ludzki kreuje świat i udziela mu sen
su, i tylko z perspektyw y ludzkiej świat jest zrozumiały i przejrzysty.
Wszystko, co podmiot znajduje na zewnątrz siebie musi być doń odnie
sione, by stało się zrozumiałe. „Człowiek jest częścią przyrody” 22, sta
nowi z nią jedność, ale jedność człowieka i kosmosu może być ujęta
jedynie z perspektyw y ludzkiej. Jedność ta — by się tak wyrazić —
polega na zniesieniu naturalności natury; w w yniku pracy „przyroda
staje się [...] dziełem [człowieka] i jego rzeczywistością” 23. Człowiek
w formowanej przez siebie przyrodzie odnajduje jedynie swoją obiek
tywizację, jest ona jego zwierciadłem; „ogląda siebie w stworzonym
przez siebie świecie ” 2i. Jeżeli — wyrażając się językiem kosmocentrycznej filozofii — natura w wyniku pewnego złożonego procesu autodynam iki osiągnęła samowiedzę w podmiocie ludzkim, to samowiedza
ta, będąca rezultatem aktywności przedmiotowej ludzkości, może uzys
kać swoje rzeczywiste istnienie tylko w takiej wizji kosmosu, w której
podmiot samowiedzą obdarzony stanie się egzystencją pierwotną, abso
lutnym punktem odniesienia przy spojrzeniu na kosmos. Jako kreator
świata, dzięki pracy i poznaniu nadający mu sens, musi też człowiek
pozostać jedyną wartością absolutną. Świat k u ltury jako porządek form
jego ekspresji i przyswojenia ma wartość jedynie relatywną. Człowiek
21 Por. Ideologia n iem iecka,
22 Dz. t. 1, s. 552.

23 Tamże, s. 554.
24 Tam że, s. 514.
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w porządku aksjologicznym zajmuje pozycję wyróżnioną naw et w tym
sensie, że on jedynie może być sprawcą fundamentalnego zła, które
pojawia się w jego historii. „Nie bogowie, nie przyroda, tylko sam
człowiek może być tą obcą siłą panującą nad człowiekiem” 25, która wy
raża oblicze współczesnej cywilizacji.
Jeżeli prawdą jest — co sugeruje Lukacs — że Hegel swoją kon
cepcję autoewolucji podmiotu drogą obiektywizacji jego potencji i na
stępnie znoszenia tej obiektywiżacji zaczerpnął od Adama S m ith a 26
przez wykorzystanie w duchu spekulatywnym jego kategorii pracy,
to można powiedzieć, że w Rękopisach ek on om iczn o-jilozo jiczn ych
z 1844 r. Marksa filozofia niemiecka wywodząca się ze szkoły Heglow
skiej dokonała pełnego ruchu po kole, wracając do swego pierwotnego
źródła. Hegel pojęciu ekonomicznemu pracy nadał wymiar filozoficzny,
zasadę kreacji innobytu przez Ducha i znoszenia tego innobytu umieś
cił w perspektyw ie kosmicznej, dokonując w ten sposób swoistej in ter
pretacji chrześcijańskiej idei stworzenia świata przez Boga. Marks w ra
ca do dzieła A. Smitha, by odnaleźć tam pierwotny, ekonomiczny sens
pojęcia pracy, rozumianej jako celowa działalność ludzka skierowana
na m aterię z intencją formowania jej w przedmioty zaspokojenia po
trzeb. Jednakowoż nie pozostaje przy wyłącznie ekonomicznym sensie
tego pojęcia, owszem — widzi wyraźnie ograniczoność ujęcia pracy
w nauce ekonomicznej. Praca — twierdzi Marks — przez współczes
nych ekonomistów ujmowana jest jako jedynie działalność zarobkowa.
Czyli, ekonomia polityczna za istotę pracy bierze niekrytycznie tę jej
postać, która w ystępuje w cywilizacji współczesnej.
Zachowując zaczerpniętą z ekonomii politycznej ideę, że praca jest
praktyczną aktywnością podmiotu ludzkiego, Marks nadaje jednocześ
nie swojej refleksji teoretycznej wymiar filozoficzny. Nie idzie mu tu
o ekonomię, ale o antropologię i filozofię kultury, o ujawnienie istoty
bytu ludzkiego przez ustalenie charakteru rzeczywiście zachodzącej re
lacji podmiot—przedmiot. Wychodząc od ekonomii politycznej i wzno
sząc się ku filozoficznej refleksji nad sposobem stawania się rodzaju
ludzkiego Marks jednocześnie osiąga perspektywę, z której może pod
dać krytyce samą ekonomię polityczną, a wraz z nią tę formę cywili
zacji, której owa ekonomia jest teoretycznym wyrazem.
Zło cywilizacji współczesnej ujawnia się naocznie jako sygnalizo
w any przez wielu współczesnych pisarzy społecznych zatrważający
wzrost nędzy bezpośrednich wytwórców. Ujęte w kategoriach ówczes
25 Tam że, s. 556.
20
P or. G. L ukacs, D er jungę Hegel, B erlin 1954, s. 213. Z resztą sam M arks
p odkreśla w yraźnie, że „Hegel stoi n a stanow isku nowoczesnej ekonom ii p o li
ty cznej” (D z . t. 1, s. 622).
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nej ekonomii zło to jawi się jako paradoks nowożytnej formy organizacji
życia społecznego i jako sprzeczność zaw arta w samej nauce ekono
micznej. Oto producent w ytw arza swoją pracą bogactwo, powinien się
więc w owej pracy afirmować — wytw arza zaś swoje własne ubóstwo.
W istniejących w arunkach produkcji tw orzy on dobra na cudzy rachu
nek; produkując bogactwo przyczynia się paradoksalnie do własnej nę
dzy. Jest zepchnięty do roli środka i narzędzia. Bogactwo w postaci
przedmiotowej jest celem — jego wytwórca środkiem. Ekonomia może
uznać stan istniejący za racjonalny i słuszny tylko pod warunkiem,
że potraktuje robotnika nie jako człowieka, lecz „jako bydlę robocze,
jako zwierzę, którego potrzeby ograniczają się do najniezbędniejszych
potrzeb fizycznych” 27. Przyjm uje ona bezkrytycznie istniejący stan
społeczny jako niekwestionowane datum , jako aksjomat. Tym samym
„zataja ona wyobcowanie zaw arte w istocie pracy” 2S. Dla Marksa pro
blem zaczyna się tam, gdzie ekonomiści widzą oczywistość. Skoro bo
wiem tylko w w yniku aktywności kulturowej, której fundamentem
jest praca, rodzi się człowiek, to jak mogła cała ta kulturotw órcza dzia
łalność obrócić się przeciwko niemu? — „Jednostki zawsze brały siebie
za punkt wyjścia, wychodzą zawsze od samych siebie. Ich stosunki
są stosunkami rzeczywistego procesu ich życia. Skąd się to bierze, że
ich stosunki usamodzielniają się wobec nich? że siły ich własnego
życia zdobywają władzę nad nim i?” 29 Marks mógł postawić to pytanie
dzięki temu, że stan teraźniejszy społeczeństwa potraktow ał jako okreś
loną historycznie, przejściową formę organizacji życia ludzkiego. Wzniósł
się ponad punkt widzenia współczesności dzięki ujęciu człowieka w k a
tegoriach filozoficznych, które staraliśm y się wyżej przedstawić.
W swojej antropologii i filozofii k u ltu ry Marks podejmuje ekspo
nowaną niejednokrotnie w różnych w ersjach problem atykę zetknięcia
się podmiotu jako subiektywności i aktywności z przedmiotem jako
rzeczywistością wobec podmiotu zewnętrzną, heterogeniczną. Subiek
tywność, podmiot, nie istnieje dlań jednak w separacji od rzeczy. Przede
wszystkim podmiot jest pewną totalnością cielesno-duchową, dzięki cze
mu może i musi wchodzić w kontakt z rzeczami. Może, ponieważ jest
w stanie pokonać opór materii, musi — bowiem zaspokojenie zdobywa
w świecie pozapodmiotowym. W antropologii Marksa w ystępują dwie
sprzężone ze sobą relacje: relacja człowiek—podmiot (świat pozaludzki),
oraz człowiek—człowiek. Otóż podmiot może wchodzić w kontakt z in
nym podmiotem tylko za pośrednictwem rzeczy, to jest świata zobiek
27 Tam że, s. 511.
28 Tam że, s. 550.
29 Dz. t. 3, s. 627; por. też tam że, t. 1, s. 559.
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tywizowanych wytworów ludzkich. Racjonalność fundam entalna pod
miotu ludzkiego ujawnia się w racjonalności tworzonego przezeń świa
ta kultury, w którym jednostki obcują ze sobą. W antropologii Marksa
kultura więc to nie tylko czynnik antropogónny; jest to jednocześnie
sfera, za pośrednictwem której ludzie dochodzą do autentycznego mię
dzy sobą obcowania. Marks odrzuca zarówno wizję skrajnych personalistów (którzy przypisują podmiotowi fundam entalną niemożliwość w y
rażenia własnej esencji i nawiązania kontaktu osobowego z innym
podmiotem), jak też wizję obcowania bezpośredniego przez odrzucenie
więzów kultury. Marks nie jest totalnym krytykiem kultury; człowiek
jest sobą tylko w kulturze i iluzją jest przypuszczenie, że mógłby
opuścić naturalne dla siebie środowisko, jakim jest kultura i historia.
K rytykuje natomiast gwałtownie określoną historycznie formę kul
tury, ukazując jej represjonujące i degradujące działanie na jed
nostkę ludzką. Podstawowym motywem tej krytyki jest ukazywanie
współczesności w perspektywie alienacji, oddzielenia od człowieka jako
podmiotu jego własnych wytworów, przeciwstawienia „człowiekowi
podmiotowemu” „człowieka zobiektywizowanego”. Człowiek w świecie
współczesnym nie istnieje jako wartość wyróżniona i absolutna, zde
gradowany został do roli środka, stał się wartością porównywalną
z innymi wartościami rzeczowymi, „stał się tow arem ” 30 wśród innych
towarów, rządzą nim prawa rynku podobnie jak innymi produktami.
Nad wszystkim panuje anonimowa „potęga rzeczy”. Unicestwieniu pod
lega też konieczny dla pełni rozwoju podmiotu ludzkiego pluralizm
wartości, pluralizm dóbr wzajem nieporównywalnych i nieredukowalnych, w których m anifestują się różne aspekty ludzkiej osobowości lub
które są różnymi przedmiotami jej pożądań i zaspokojeń. Wartości mo
ralne, intelektualne, estetyczne, podobnie jak sfera aktywności uczu
ciowej, zredukowane zostały do charakterystyk ilościowych i funkcjo
nują na rynku jako wymienialne na pieniądze towary. Tworzy się
z jednej strony zdegradowana, pozorna kultura świata wyobcowanego
od człowieka, z drugiej — sam człowiek ulega degradacji, zatraca bo
wiem wrażliwość na swoistą wartość piękna, przyjaźni, czy mądrości.
Rozwija jedynie egoistyczny instynkt i żądzę wyłącznego posiadania
zagłuszające wszystkie sfery odczuwania, wytworzone w kulturze.
„Świadomość swego gatunku, jaką ma człowiek zmienia się [...] wskutek
wyobcowania tak, że życie gatunkowe staje się dlań środkiem” dla
podtrzym ania egzystencji zredukowanej do poziomu zwierzęcegoS1. Sy
tuacja alienacyjna tak deformuje przeżywanie przez człowieka świata
30 Dz. t. 1, s. 503.
31 Tam że, s. 554, por. też 553 i nn.
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i siebie samego, że może ort nie dostrzegać fundam entalnej „nienaturalności” swojej sytuacji, może uważać swój stan za zgodny z normą.
Nie ulega wątpliwości- Feuerbachowska inspiracja tej refleksji, łatwo
dostrzegalne są też jej ślady w postaci zapożyczeń pojęć, a nawet całych
zwrotów. Ponieważ w pracach późniejszych zarówno sama stylistyka
ulega zmianie, jak też widoczna jest chęć dystansowania się od autora
I s to ty chrześcijaństw a, wielu badaczy wyrażało przypuszczenie, że od
pewnego momentu w podstawowych założeniach teoretycznych myśli
Marksa dokonał się zasadniczy zwrot. Ów zwrot datuje się rzekomo
przynajm niej od Ideologii n iem ieckiej, jeżeli nie od Tez o Feuerbachu.
Rzeczywiście autorzy Ideologii n iem ieckiej odrzucają styl młodszych
uczniów Hegla, usiłują wyzbyć się filozoficznego żargonu szkoły, w któ
rej uprzednio terminowali. Poddają też zdecydowanej krytyce Feuer
bacha. Zasadnicze motywy tej kry ty k i są znane, uprzednio sformułował
je zwięźle i dobitnie Marks w Tezach o Feuerbachu. Nie będziemy ich
tu przypominać; zauważmy jedynie, że rozejście się Marksa z Feuer
bachem dokonało się właściwie już wtedy, gdy wyrażał się on o autorze
Is to ty ch rześcijań stw a w słowach pełnych admiracji. Zasadniczy zrąb
zarówno antropologii jak i filozofii k u ltury Marksa jest ten sam w Ideo
logii n iem ieckiej i w Rękopisach ekonom iczno-filozoficznych z 1844 r.
Najważniejsza różnica między wymienionymi pracami polega na uświadomienu sobie przez Marksa, że chcąc realizować nakreślony już uprzed
nio program badania człowieka w planie historyczno-kulturowym musi
on odejść od ogólnych założeń wyrażonych w term inach filozoficznych
i podjąć próbę skonstruowania nauki o człowieku, odwołując się do
„pozytywnej” wiedzy o społeczeństwie i h isto rii32. Tym się tłumaczy
w Ideologii n iem ieckiej tak silny nacisk na potrzebę wykorzystania przy
budowaniu wiedzy o człowieku takich nauk, jak historia gospodarcza,
a historia przemysłu w szczególności, historia społeczna, prehistoria,
ekonomia. Nauka o człowieku nie ma być dedukcją z esencji Człowieka,
poszukiwaniem „zasad” metodą spekulatywną, ale konstrukcją w y
chodzącą od empirii, od faktów danych przez historię i współczesne
stosunki życia społecznego. "By powrócić jeszcze do konfrontacji Marksa
z Feuerbachem: o ile Feuerbach roił o „bezpośredniej” wiedzy o czło
wieku, o psychologicznie zorientowanej, nie konstytuującej się w żaden
system antropologii, w której natura podmiotu ujawniać się miała bez
żadnych zapośredniczeń, o tyle Marks zwraca się ku obiektywnemu po
rządkowi wytworów ludzkich, ku dostępnym obserwacji zewnętrznym
32
P or. Ideologia n iem iecka, Dz. t. 3, s. 19, 21—22, 28. Na proces przechodzenia
od filozoficznych spekulacji do rzeczyw istej w iedzy społecznej w ew olucji ideo
w ej M arksa zw raca uw agę H. M arcuse, R o zu m i rew o lu cja , W arszaw a 1966,
s. 244 i nn.
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rezultatom ekspresji podmiotów, uzyskując płodną dla badań nad czło
wiekiem perspektywę socjologiczno-historyczną33. Że Marks przy tym
nigdy nie traci z oczu zasadniczego obiektu swoich studiów, człowieka,
gdy rozpatruje fenomeny kulturowo-historyczne, można przekonać się
łatwo przy uważniejszej lekturze najważniejszych przecież w jego do
robku pism ekonomicznych.
RĘK O PIS MARKSA Z LAT 1857—1838

Spośród pism ekonomicznych Marksa odwołamy się tu szerzej jedy
nie do G rundrisse der K r itik der politischen Oekonomie, rękopisu pow
stałego w latach 1857— 1858. Rękopis ten jest wstępnym szkicem K a 
pitału, a więc pracą, gdzie mamy już w pełni dojrzały, całościowy wy
kład Marksowskiej teorii ekonom icznej34. Równocześnie problem atyka
antropologii i filozofii kultury, która, nas szczególnie interesuje, wy
stępuje tu wyraźniej, niż w publikowanych pracach systematycznych.
Nie skrępowany rygorami ciągłości wykładu, w brudnopisowym, peł
nym dygresji szkicu, snuje tu Marks swoje ekonomiczne rozważania
na rozbudowanej kanwie socjologiczno-antropologicznej. Można powie
dzieć, że G rundrisse ujaw niają założenia teoretyczne i aksjologiczne
nauki ekonomicznej Marksa, w innych jego pismach na ogół przyj
mowane milcząco. Założenia te dotyczą koncepcji zarówno człowieka,
jak i procesu historycznego, zarówno ogólnej teorii socjologicznej, jak
też systemu wartości. Również dyskutowana wielekroć i budząca tyle
kontrow ersji metoda konstrukcji nauki i badania rzeczywistości ujaw 
nia się wyraźniej we wspomnianym rękopisie niż w innych pracach
Marksa.
Z bogatej problem atyki obszernego rękopisu wybierzemy kilka
wątków, które świadczą o tym, że wcześniejsze przekonania Marksa
dotyczące antropologii i filozofii k u ltury nie uległy zmianie.
33 W Ideologii n iem ieckiej, w szczególności w kontekście polem iki z in d y 
w idualistyczną antropologią S tirn era, zaakcentow any je st mocno ek sp resy jn y
c h a ra k te r osobowości, co m a zasadnicze znaczenie dla możliwości poznania czło
w ieka (por. Dz. t. 3, s. 21—22, 529—530; por. też L. K ołakow ski, Cogito, materializm ,
h is to r y c z n y i e k s p r e s y jn a teoria osobow ości, w: K u ltu r a i f e ty s z e , W arszaw a
s. 105—115; W. G rom czyński, C z ło w ie k — ś w ia t r z e c z y — Bóg w filozofii S a rtre ’a,
W arszaw a 1969, s. 249—254; T. M. Jaroszew ski, O sob ow ość i w spóln ota, s. 95 i nn.).
Istn ieje sugestia, że ta k w yraźnie m anifestow ana w Ideologii n ie m ie c k ie j niechęć
do F euerbachow skiej k ategorii „C złow ieka” i dążenie do zastąp ien ia jej przez
pojęcie „osobniki” (die Individuen) m a sw oje źródło w S tirn ero w sk iej k ry ty c e
tej kategorii Feuerbachow skiej jako hipostazy (Por. H. A rvon, L. Feuerbach ou
la tr a n sfo r m a tio n du sacre, P aris 1957, s. 123-—124).
34 Por. W. T uscheerer, B ev o r „das K a p it a l” en tstan d, B erlin 1968, s. 427.
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Wyjdźmy od podstawowego dla Marksa sprzężenia dwu relacji:
człowiek—rzecz i człowiek—człowiek. W obu tych relacjach ma m iej
sce zaspokajania przez podmiot jego potrzeb (przyswojenie przyrody
przez formowanie; praca); podmiot uzewnętrznia swoje potencje na
dając formy przedmiotom, które stają się jego obiektywnym Ja, a dzięki
tej obiektywizacji komunikuje się z drugim człowiekiem, stając się
bytem dla innego. Komunikacja jest tu pojęciem wieloznacznym; służy
do opisu sytuacji, która polega na przekazywaniu inform acji mię
dzy podmiotami i uzgadnianiu ich działań, na powstawaniu układu,
gdzie rzeczom przeciwstawia się podmiot jako zbiorowość indywiduów,
które działają zmierzając do wspólnego celu. Komunikacja może mieć
sens bardziej złożony, gdy rozważamy układ, gdzie nie chodzi po prostu
o porozumiewanie się podmiotów, ale o takie porozumienie, które za
kłada uznanie wzajemne podmiotów za wartości swoiste, za cele, uwa
żanie drugiego człowieka za w arunek samopotwierdzenia indywiduum
jako podmiotu, słowem chodzi o porozumienie konstytuujące wspólnotę
personalną.
Pow tarzają się tu — obecne już w Rękopisach z 1844 r. — podsta
wowe założenia antropologii Marksa, których związek z historyczno-socjologiczną perspektyw ą łatwo dostrzec, rozważając sprzężenia obu
relacji: czło w iek — p rzyro da i człow iek — człowiek.
Marks interesuje się nie tyle ogólnym schematem wzajemnego usy
tuowania podmiotów oraz statusem podmiotu w świecie rzeczy, ile ich
konkretnym i, historycznymi postaciami i wewnętrzną dynamiką. Pro
blem atyki tej możemy więc zawsze poszukiwać „na dnie” jego rozważań
dotyczących historii, ekonomii politycznej, czy form życia społecznego
w ogóle.
Akcentowany już niejednokrotnie socjologiczno-historyczny punkt
widzenia Marksa w jego studiach nad człowiekiem ujawnia się szcze
gólnie dobitnie w Grundrisse. Punktem wyjścia nigdy nie jest dlań
indyw iduum czy zbiór tzw. jednostek naturalnych, które następnie
drogą umowy wchodzą jakoby w określony typ stosunków. Uważa on,
że eksponowane przez wielu współczesnych burżuazyjnych filozofów
społecznych i ekonomistów „naturalne jednostki” nie poprzedzają his
torii, ale są jej produktem w łaśn ie35. „Społeczeństwo nie składa się
z jednostek, lecz wyraża sumę więzi i stosunków, w których te jednost
ki sytuują się wzajem wobec siebie” 36. By opisać podmiot, osobowość,
trzeba badać nie jednostki jako takie, lecz historycznie ukształtowane
35 W p r o w a d z e n ie do k r y t y k i eko n om ii p o litycz n ej, w: K. M arks, P r z y c z y n e k
do k r y t y k i ek on o m ii p o lityc z n ej, W arszaw a 1955, s. 226.
36 K. M arx, G run d risse d e r K r it ik der politischen O eko no m ie (R ohen tw u rf),
B erlin 1953, s. 176 (niżej: Grundrisse).
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form y życia społecznego, które z jednej strony są rezultatem aktyw 
ności podmiotów, z drugiej — form ują owe podmioty, kształtują Histo
rycznie określony typ jednostki społecznej. Jeśli „natura” indywiduum,
osobowość jednostki, ujawnia się i wyraża poprzez system „więzi i sto
sunków”, w relacji wzajemnej z innym i ludźmi, w ich wzajemnym
oddziaływaniu i funkcjonowaniu w wytworzonych historycznie formach
organizacji społecznej, trzeba badać systemy „więzi i stosunków”, by
ujawnić naturę podmiotów w nich działających. Ten punkt widzenia,
który nie dopuszcza rozważania problem atyki dotyczącej człowieka poza
społeczno-historycznymi ramami, nie prowadzi jednak do redukcji pro
blem atyki antropologicznej, do dynamiki stru k tu r społecznych37. Rów
nież zaakcentowanie „wtórności” podmiotów wobec systemu społecz
nych instytucji i form k u ltury nie unicestwia antropologicznego punktu
widzenia na rzecz czysto opisowej socjologii. Marks zawsze pamięta,
że u podstawy ruchu społeczno-historycznego obecny jest podmiot
ludzki, tyle tylko, że jakościowo podmiot ten nie jest dany z zewnątrz,
poza społeczeństwem, poza h isto rią 38, i historia nie przebiega wobec
niego ruchem jałowym. Tworzy on historię i formy życia społecznego
w równym stopniu, jak sam jest przez te formy tworzony. Dlatego też
Marks, rozważając różne pojawiające się historycznie formy społecz
nego bytowania ludzi, rozważa je od dwu stron: od strony funkcjono
wania mechanizmów społecznych, instytucji, pozapersonalnych stru k 
tur, jak też od strony jednostek, jakie się w danych strukturach poja
wiają. Podmiot zawsze obecny jest u podstaw procesu dziejowego, ale
w swoich działaniach, stosunkach wzajemnych z innymi, itd. jest zrelatywizowany do historycznych ram. Można powiedzieć, że każda forma
społeczno-historyczna rodzi określony typ osobowości, „jednostkę his
toryczną”, ale trzeba przy tym pamiętać, że proces ten jest wyrazem
autokreacji człowieka, że to człowiek form uje się za pośrednictwem
historii; przecież systemy życia społecznego, kształtujące określony, od
powiadający im typ jednostki, są wytworem działalności ludzkiej. Jak
się przekonamy później, bez owej antropologicznej perspektyw y w uję
ciu procesu historycznego niemożliwe, nieusprawiedliwione byłyby ana
lizy i wartościowania odnoszące się do jego przebiegu i do występu
jących w nim typów jednostki, które odnajdujemy w Grundrisse.
Całość procesu dziejowego, wliczając w to również przyszłość —
co tu podkreślamy jako rzecz niezmiernie ważną — dzieli Marks na
37 J a k m niem a L. A lthusser, por. przypis 6.
38 K on stru k cji ta k ie j nie m ożna p o p raw n ie zbudow ać, gdyż jej tw órca m u 
siałby usytuow ać się poza ram am i historycznym i egzystencji ludzkiej, co jest
niem ożliw e.
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trzy zasadnicze stopnie (S tufen)39. Jest godne uwagi, że zasadę tego
podziału — niezmiernie abstrakcyjnego — stanowią: określony typ
gospodarki, więzi społecznej i jednostki, jako elem enty ściśle ze sobą
sprzężone40. Stopień pierwszy charakteryzuje według Marksa przewaga
gospodarki naturalnej, nietowarowej, bazującej na rolnictwie. W gospo
darce tej jednostki obiektywizują się w ten sposób, iż w ytw arzają w ra 
mach zamkniętej, względnie stabilnej lokalnej wspólnoty dobra użyt
kowe. Produkcja jest tu ściśle co do swoich rozmiarów i jakości wy
znaczana przez potrzeby konsumpcyjne społeczności. D ystrybucja wy
tworzonych dóbr odbywa się bez systemu pośrednictwa, wymiana opar
ta na zasadzie ekwiwalencji nie istnieje właściwie wewnątrz wspól
noty, pojawia się jedynie sporadycznie na styku wspólnot i nie może
w istotny sposób modyfikować charakteru produkcji opisanej społecz
ności oraz stosunków w niej panujących. Rozciągając w czasie pano
wanie tego typu gospodarki Marks zdaje sobie sprawę, że dość wcześnie
pojawiają się w niej elementy heterogeniczne pod postacią towaru,
wymiany ekwiwalentnej i pieniądza, a nawet kapitału; idzie jednak o to,
że owe elementy nowego typu gospodarowania mieszczą się początkowo
jakby w szczelinach społeczności starego typu i nie mają charakteru do
minującego, nie są określającym sposobem produkcji, choć oczywiście
działają rozkładowo na tradycyjny charakter gospodarowania, zwią
zany z nim rodzaj więzi społecznej i występujący tu typ jednostki.
Z opisaną wyżej formą gospodarowania sprzężony jest określony wzo
rzec kultury, która tworzy zespół elementów eufunkcjonalnych. Naj
istotniejszym momentem tej eufunkcjonalności jest jedność (wzajemne
dopasowanie) produkcji i konsumpcji, zapewniająca w układzie we
w nętrzny ład i determ inująca ściśle funkcjonowanie w niej podmiotów.
Wchodzą one ze sobą w kontakt dzięki jakościowej określoności swojej
pracy i jej rezultatów, ich stosunek wzajemny jako indywiduów dany
jest im bezpośrednio jako stosunek społeczny 41. Jakościowa określoność
jednostek wyrażająca się w jakościowej określoności ich pracy jest
podstawą ich społecznego zespolenia; dopełniają się one wzajem i2. Więż
zespalająca ma charakter bezpośredni, personalny. Stosunki wzajemne
elementów tej społeczności tworzą układ organiczny; wielość funkcji
i ról ma na celu sprawne działanie całości. Podmiot tak wyraźnie okreś
lony przez swoją rolę społeczną i miejsce w organizmie społecznym
nie przeciwstawia się społeczności jako wartość szczególna, lecz identy
39 Por. G rundrisse, s. 75—76.
40 P roblem atykę społeczno-historycznych typów jednostki u M arksa rozw aża
B. Baczko, W o k ó ł p r o b l e m ó w alienacji, zbiór cyt. s. 455 i nn.
41 P or. G run drisse, s. 75.
42 Por. tam że, s. 154.

Problematyka antropologiczna w doktrynie Marksa

157

fikuje się ze społecznością, cel swój widząc w realizacji wartości uni
w ersalnych. „Człowiek wyosobnia się (v erein zelt sich) jako jednostka
jedynie dzięki procesowi historycznemu. Jaw i się on początkowo jako
istota
rodzajowa
(Gattungswesen), i s t o t a
plemienna,
z w i e r z ę s t a d n e [...]” 43. Wyłanianie się człowieka w procesie his
torycznym, w procesie obiektywizacji i przysw ajania wyraża się więc
początkowo w formowaniu się jednostek niesamodzielnych, zanurzo
nych we wspólnocie, rozwijających się jednostronnie, fragm entarycz
nych, nieświadomych samych siebie. Człowiek jest tu jeszcze potencjalnością, która ujawniła się jedynie w niewielkim stopniu w formie
k ultury reprodukującej „ograniczoną jednostkę o ograniczonych po
trzebach”.
Charakterystyka podmiotu zarysowana wyżej nie w pełni dałaby
się odnaleźć w całości rozległego fragm entu historii, który można ozna
czyć mianem społeczeństwa preindustrialnego. Marks jest świadom
wielkich przemian zachodzących w obrębie tego społeczeństwa, a także
ogromnych różnic, jakie istnieją między poszczególnymi fazami jego
rozwoju, oraz historycznymi typam i tego społeczeństwa. Istnieje przede
wszystkim w ^ g 0 łonie powolny, lecz ciągły rozwój sił wytwórczych,
postępuje proces formowania wielkich kultur, organizmów politycznych
i form życia społecznego. Procesowi temu towarzyszy rozwój czło
wieka — jakkolwiek w ściśle wyznaczonych granicach44.
Istotnym momentem, który trzeba wziąć pod uwagę przy rozważaniu
tego społeczeństwa i występującej w nim jednostki, jest zintegrowanie
podmiotu z rodzajem wykonywanej przezeń pracy, której całościowy,
sensowny charakter określa w sposób w yraźny podstawowe cechy oso
bowości. Praca ma dla podmiotu sens, bowiem jest rękodziełem, czy
rzemiosłem artystycznym, jest w ytwarzaniem konkretnych, jakościowo
określonych przedmiotów użytkowych. Praca przez to może stać się
ekspresją swoistych cech podmiotu; więź społeczna kształtowana przez
ten rodzaj pracy jest więzią ujawniającą wzajem dla siebie istotne,
należące do natury osobowości cechy podmiotów. Nie ma tu wspólnego,
unifikującego miernika, równającego ludzi i wytwarzane przez nich
przedmioty. Świat ten afirm uje zmysłowość i konkret, afirm uje w ar
tości jakościowe nieredukowalne wzajem. Celem produkcji nie jest tu
abstrakcyjne bogactwo, lecz człowiek — mimo całej ograniczoności tej
produkcji i jednostronnego, ograniczonego ujęcia człowieka. Jakkolwiek
„nie do pojęcia jest tu wolny i pełny rozwój ani jednostki, ani społe
czeństwa” 4S, możliwe jest pojawienie się wielkich ludzi oraz wytwo43 P or. tam że, s. 389; K a p ita ł t. 1 (Dz. t. 23, s. 91).
44 Por. G rundrisse, s. 386—387.
45 Tamże.
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rżenie trw ałych wartości duchowych. Nieśmiertelne piękno greckiej
sztuki, która była dla Marksa nieustannym przedmiotem adm iracji,
mogło narodzić się w społeczeństwie, którego członkowie dysponowali
prym ityw ną technologią w ytwarzania i jednocześnie orientowali się ku
innym wartościom, niż abstrakcyjne bogactwo, nie traktow ali też przy
rody wyłącznie w kategoriach utylitarnego Zawłaszczania. Dla ludzi
tych tworzony przez nich świat kultury, zarówno duchowej jak m ate
rialnej, stanowił prawdziwy środek w yrazu ich esencji i podatne na
rzędzie komunikacji. Świat ten w ramach ustanowionych przez siebie
granic znajdował sam w sobie satysfakcję (B efriedigung ) 4e.
Jednakże zrównoważony porządek harm onijnej formy kultury, któ
ry osiągnął swoje apogeum w antycznej polis, należy bezpowrotnie do
przeszłości. Uległ on zanikowi w raz z postępującym rozkładem istnie
jącego w nim sposobu wytwarzania. Zniszczenie tej form y życia było
jednocześnie przełamaniem barier, które stawiała ona rozwojowi oso
bowości. Oto w łonie starego społeczeństwa rozwijały się w tempie
przyspieszonym stosunki wytwarzania, które wyłoniły nową formę pro
dukcji i towarzyszącą jej formę k u ltury oraz nowy typ społeczny jed
nostki. Tworzone przez ten nowy typ stosunków bogactwo, ujaw nia
jące w rzeczowej formie „uniwersalność potrzeb i zdolności” człowieka,
jest wyrazem „panowania człowieka nad siłami przyrody i własną swo
ją naturą, absolutnym rozwinięciem jego twórczych zdolności”. Czło
wiek nie reprodukuje tu już siebie w jakiejś określonej, zamkniętej
i jednostronnej formie, lecz produkuje siebie jako człowiek pełny,
uniwersalny, nie staw iający już barier swoim zdolnościom i potrzebom.
W przeciwieństwie do zamkniętej w określonych i nieprzekraczalnych
ram ach dawnej form y bytowania, cywilizacja nowożytna ujawnia esen
cję człowieka jako bytu dynamicznego, którego adekwatnym wyrazem
istnienia jest „absolutny ruch stawania się” 47. Dopiero w tej form ie
uspołecznienia człowiek może rozwinąć wszechstronnie swoje uzdolnie
nia, możliwości ekspresji i potrzeby, może stać się bytem uniw ersalnym
o wszechstronnych więziach, przyroda zaś przestaje odtąd być dlań
groźnym obiektem przesądnego kultu, staje się natom iast „przedmio
tem dla człowieka, rzeczą po prostu pożyteczną, przestaje być dla niego
samoistną siłą” 48. Wszystko to jest możliwe dzięki kolosalnemu — w po
40 P or. tam że, s. 388.
47 M arks niejed n o k ro tn ie akcen tu je dynam iczny, n iestab iln y z n a tu ry c h a 
ra k te r społeczeństw a kapitalistycznego, k tó re stale m usi p rzek raczać osiągnięte
przez siebie ram y rozw oju (por. G ru n drisse, np. s. 311 i nn.). Rów nież dla H egla
cechą tego społeczeństw a był b rak stabilności, por. Z a sa d y filozofii p raw a, §§ 243,
246, 247.
48 G run d risse, s. 313.
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równaniu z poprzednią epoką. — rozwojowi sił wytwórczych, dzięki
powstaniu nauk przyrodniczych i systemu maszynowego.
Ale: „W burżuazyjnej ekonomii — i odpowiadającej jej epoce wy
tw arzania — to pełne ujawnienie [Herausarbeitung] ludzkiego wnętrza
jawi się jako całkowite opróżnienie, to uniwersalne uprzedmiotowie
nie — jako totalna alienacja, ziszczenie zaś określonych, jednostron
nych celów — jako złożenie w ofierze samocelu [S elbstzw eck , niew ątpli
wie chodzi tu o człowieka — RP] pewnemu zupełnie zewnętrznemu
celowi” 49. Dzięki opanowaniu na szeroką skalę sił przyrody wytworzony
przez człowieka świat kultury, świat będący obiektywizacją sił życio
wych podmiotu, uzyskuje tu samodzielność i przeciwstawia się swemu
wytwórcy. Jest to świat wyobcowany od człowieka. Wyobcowanie to
polega na tym, że podmiot-wytwórca, obiektywizując swoją energię
życiową pod postacią produktów społecznych, wytw arza porządek, który
staje się bytem samym dla siebie, porządkiem autotelicznym. W porządku
tym jego wytwórca nie funkcjonuje jako cel, ani też nie rozpoznaje
własnych wytworów jako swoich właśnie. Bogactwo przybiera rzeczo
wą, oddzieloną od wytwórcy postać wrogiej mu siły, zmuszającej wy
twórcę do pomnażania go; bogactwo staje £ię wartością samą w sobie 50.
Jak jest możliwa owa sytuacja, której opis już znamy z lektury
R ękopisów ekonom iczno-filozoficznych z 1844 r.? Powstała ona histo
rycznie, w w yniku rozkładu przedkapitalistycznych form produkcji
i narodzin nowoczesnego sposobu wytwarzania. W społeczeństwie tra 
dycyjnym podmioty zaangażowane w proces wytwarzania dysponowały
środkami pracy. Najbardziej naocznym tego wyrazem było dysponowa
nie przez wytwórców — jako własnością bądź gminną, bądź indywi
dualną — ziemią, pierwszym i danym bezpośrednio przez przyrodę
środkiem pracy. Ale oto wraz z postępem rozwoju sił wytwórczych na
stępuje oddzielenie w arsztatu pracy od bezpośredniego wytwórcy. Jest
to rezultat złożonych, w arunkujących się wzajem przemian dokonują
cych się we wszystkich obszarach życia społecznego. K apitalistyczny
sposób produkcji może się zacząć dopiero wtedy, gdy z jednej strony
nagromadzono określone bogactwo, które może być użyte w charakterze
kapitału, z drugiej zaś — istnieją ludzie wolni (osoby w sensie praw 
nym), ale nie dysponujący środkami pracy poza swoją siłą roboczą,
48
Tam że, s. 378. Tym „celem zew n ętrzn y m ” je st oddzielone od człow ieka
ab stra k cy jn e bogactwo.
50
M arks w G ru n drisse posługuje się term in em alien acja (E n tfr e m d u n g ) bez
jakichkolw iek zastrzeżeń i użycie tego pojęcia nie odbiega tu od znanego n am
już z R ę k o p is ó w 1844. M ożna więc sądzić, że w szyscy ci, którzy uw ażali, że
zarów no pojęcie to ja k i w y rażana za jego pom ocą p ro b lem aty k a po 1845 ro k u
zostały zarzucone — nie czytali po p ro stu G rundrisse.
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czyli zdolnością do pracy. Użycie nagromadzonego bogactwa (nieważne
tu, jak zdobytego) w charakterze kapitału polega na tym, że jego po
siadacz tw orzy w arunki umożliwiające produkcję przeznaczając jego
część na zakup środków pracy (kapitał stały), inną zaś część na opła
cenie w ynajętej siły roboczej (kapitał zmienny). Jako rezultat aktu
wytwórczego (siła robocza zużytkowana na wytw arzanie określonych
dóbr) powstaje produkt, którego wartość w odczuciu obu kontrahentów
(kapitalisty i robotnika) jest równa płacy roboczej, czyli robotnik otrzy
mał płacę ekwiwalentną do rezultatów swej pracy i może teraz wy
mienić tę płacę na środki konsumpcji. Uznając ten pogląd za prawdziwy
musimy stwierdzić, że mamy tu do czynienia z dwoma bytam i całko
wicie heteronomicznymi: kapitałem i pracą; musimy też przyjąć, że
jakimś tajem niczym sposobem kapitał w wyniku tego aktu pomnaża
się (gdyż inaczej cała ta operacja ze stanowiska kapitalisty nie miałaby
zupełnie sensu), kapitalista zaś jest równocześnie dobroczyńcą robot
nika, którem u umożliwia utrzym anie się przy życiu bez żadnej dla siebie
korzyści, skoro opłaca całkowity rezultat jego pracy 61.
W rzeczywistości jest to iluzja maskująca prawdziwy stan rzeczy.
Podstawową jej przesłanką jest traktow anie kapitału (ze względu na
jego rzeczową, w przeciwieństwie do pracy, formę) jako elementu zu
pełnie różnego od pracy żywej, która jawi się naoczności jako potencja
podmiotu, jego siła życiowa, proces. Ponieważ jednak niemożliwe jest
rozmnażanie się kapitału, wartość tworzy i pomnaża jedynie praca.
A kt eksterioryzacji sił życiowych podmiotu, w yrażający się w wytwo
rzeniu produktów użytkowych, staje się — w ram ach separacji pracy
żywej od warunków jej realizacji — aktem alienacji tej pracy, bowiem
robotnik w ytw arza wartości nie dla siebie, ale dla posiadacza kapitału.
Innym i słowy: realizacja zdolności do pracy robotnika, w rezultacie
dająca przedmiot o określonej użyteczności, jest w ytwarzaniem w ar
tości, które dodają się do kapitału i w następnym cyklu wchodzą w jego
skład. Reprodukcja kapitału w akcie produkcyjnym jest reprodukcją
rozszerzoną; rozszerzenie to jest możliwe dzięki przenoszeniu wartości
w ytw arzanej w procesie pracy na przedmiot podlegający obróbce.
Przypomnieliśm y pokrótce znane ustalenia ekonomii politycznej
Marksa, by ukazać treści antropologiczne, które się za nimi kryją.
Pierwszym momentem, który tu wyraża przekroczenie czysto ekono
micznego punktu widzenia, jest potraktowanie kapitału jako pracy
uprzedmiotowionej, pracy, która w poprzednich cyklach produkcyjnych
51
M arks niejednokrotnie w yśm iew a ekonom istów , któ rzy sądzili, że k ap itał
sam , niezależnie od pracy może pom nażać sw oją w artość (por. G ru n drisse, s. 589
i nn.).
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stanowiła esencję podmiotu ludzkiego, należała do jego istoty, była
z nią tożsama. Człowiek jest twórcą bogactwa, będącego eksterioryzacją
jego sił życiowych, uzewnętrznieniem jego wnętrza; bogactwo to pow
staje w w yniku świadomej i celowej działalności. W określonych wyżej
społecznych ram ach proces tej eksterioryzacji ludzkiej istoty staje się
nieuchronnie wyobcowaniem sił i zdolności człowieka zaangażowanego
w działalność produkcyjną w charakterze bezpośredniego producenta.
Jego uprzedmiotowiona esencja w postaci wartości, za k tórą nie otrzy
mał on ekwiwalentu, oddziela się od niego, przechodzi w obce ręce,
staje się częścią składową kapitału, a dzięki tem u w arunki produkcyjne,
w których możliwe jest częściowe przyswajanie rezultatów pracy ro
botnika bez jakiegokolwiek ekw iw alentu przez innego człowieka, są
odtwarzane na nowo jako ram y społeczne, w których proces ów prze
biega. Bezpośredni wytwórca w ytw arza więc sam swoją sytuację znie
wolenia, a naw et zniewolenie to stopniowo wzrasta, o ile wytworzone
przez robotnika bogactwo rośnie, sama zaś produkcja mechanizuje się
i usprawnia. We wzroście składu organicznego kapitału, tj. w rosnącym
udziale kapitału stałego w kapitale zaangażowanym w produkcji, wyraża
się potęgująca się tendencja, kapitalizm u do spychania pracy żywej (tj.
robotnika, który jest przecież człowiekiem, a nie zwierzęciem) na coraz
gorsze pozycje. Nie będąc podczas pracy „u siebie”, robotnik nie może
traktow ać swojej produkcyjnej działalności jako swobodnego aktu
ekspresji; jest to dlań działalność przymusowa, do której skłaniają go
wyłącznie cechy animalne (konieczność zaspokojenia elem entarnych
potrzeb, pragnienie utrzym ania się przy życiu), jest więc środkiem,
nie celem. Jeżeli działalność wytwórcza należy do esencji człowieka,
robotnik nie jest celem dla siebie, gdyż nie potwierdza się w niej
jako człowiek. Robotnik nie jest też celem z perspektyw y ludzi, którzy
proces ten urucham iają. Produkcja bowiem nie jest tu podejmowana
dla konsumpcji, nie jest ruchem, w którym uzewnętrznianie i asymilacja
stanowią konieczne, współokreślające się elem enty tego procesu. P ro
ducent nie dysponuje tu wytw oram i swej pracy; na podobieństwo w y
tworzonych przez wyobraźnię bogów oddzielają się one odeń i przeciw
staw iają się mu jako siła obca i w ro g a52, jest to jego esencja, odeń
oderwana. W przedmiotach odseparowanych od w ytw órcy zawarta jest
jego energia żywotna. Utracił on ją bezpowrotnie, skoro nie może sobie
przedmiotów tych przyswoić, nie posiadając na to środków. Im więcej
pracuje, tym więcej się w tej pracy zatraca, odczłowiecza, tym bardziej
52
J e st godne uw agi, że po latach M arks w ra ca do analogii m iędzy alien acją
relig ijn ą i ekonom iczną; je st to rem in iscen cja jego daw nych fascynacji m yślą
F euerb ach a (por. K a p ita ł t. 1, Dz. t. 23, s. 83).
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rośnie potęga wrogiego mu świata. Stosunki społeczne, w których za
chodzi opisany wyżej typ w ytwarzania, tworzą więc sytuację, w której
bogactwo będące eksterioryzacją cech istotnych człowieka egzystuje
w formie niezależnej od podmiotu zewnętrzności, sam podmiot zaś poz
bawiony zostaje cech istotnych, jest zniewolony i bezbronny. Człowiek
w ytworzył więc stosunki społeczne, w których jest niewolnikiem pa
nujących nad nim rzeczy. .
Mówiliśmy już, że w poprzedzających formację burżuazyjną syste
mach społecznych człowiek był celem produkcji. Tu natom iast celem
produkcji nie jest człowiek, lecz samo bogactwo jako takie. Bogactwo
to jawi się świadomości jako wielość produktów wytworzonych w ce
lach wymiany, czyli towarów. Podmiot również ulega tu degradacji
i staje się towarem, jedną z rzeczy do nabycia, której cena ustala się
zgodnie z prawami popytu i podaży na rynku pracy. Podmiot nie jest
tu wartością samoistną, traktow any jest instrum entalnie jako szcze
gólny rodzaj towaru, który może pomnażać wartości. Człowiek został
zredukowany do swojej funkcji instrum entalnej w stosunku do systemu
ekonomicznego i poza tą funkcją nie istnieje 53.
Rozważaliśmy podstawowy dla kapitalistycznego sposobu produkcji
stosunek między kapitałem a pracą, tj. między kapitalistą a robotnikiem
jako wytw órcą wartości dodatkowych, wskazując treści antropologiczne
obecne w Marksowskim opisie tego stosunku. Chodziło tu głównie
o opis robotnika jako określonego historycznie typu osobowości, która
wyznaczana jest przez stosunki wytw arzania oparte na separacji siły
roboczej od środków i przedmiotów pracy. Istotnym momentem tego
opisu jest ujawnienie natu ry procesu, w którym podmiot eksterioryzując swoją energię życiową w postaci produktów pracy wyobcowuje ją
jednocześnie od siebie i popada w zależność od usamodzielnionych two
rów własnych rąk i własnego mózgu. Jako siła mu obca i wroga zmu
szają one swego wytwórcę do powiększania wyobcowującego się odeń
rzeczowego bogactwa jego istoty i odtwarzania swojej własnej kondycji
robotnika jako w arunku tego typu działalności.
Obecnie spróbujm y ukazać inny aspekt tego systemu. Oto mamy
do czynienia z produkcją podejmowaną przez poszczególnych producen
tów, z których każdy z osobna wytwarza produkt użytkowy. Produkty
te nie służą bezpośredniemu zaspokojeniu potrzeb, lecz podlegają w y
mianie. Wymiana, której źródło tkwi w podziale pracy, uwarunkowana
53
W yrazem ideologicznym tego sta n u rzeczy może być sygnalizow any n ie 
jedno k ro tn ie przez M arksa cynizm ekonom istów , któ rzy in te re su ją się ro b o tn i
kiem w yłącznie od strony jego zdolności produkcyjnych (por. Dz. t. 1, s. 508, 511,
528).
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jest wielorakośćią potrzeb wytwórcy i jednostronnym charakterem je
go produkcji. Przyczynia się ona do zharmonizowania produkcji z kon
sumpcją. Następuje jednak moment, kiedy przestaje być ona aktem
pośrednictwa między producentam i a konsumentami; wymiana usamo
dzielnia się, staje się sama dla siebie celem, a producenci i konsumenci
przekształcają się w jej środki. W tym samym akcie, w którym rezul
ta ty prac indywidualnych w wyniku wymiany zrównują się ze sobą,
by w ten sposób uzyskać walor społeczny, odrywają się one też od
swoich wytwórców i podporządkowują się prawidłowościom obiektyw
nego ruchu wartości wymiennych. Ruch ten ma niewątpliwy sens,
dopóki wymienia się wartości użytkowe — bądź bezpośrednio, bądź
za pośrednictwem pieniądza. Gdy jednak wymiana przybiera postać
oznaczoną formułą P-T-P (pieniądz-towar-pieniądz), sens tej operacji
staje się bardziej zagadkowy. Końcowym rezultatem ruchu przestaje
być bowiem zdobycie określonej wartości użytkowej, ale bogactwo
w jego abstrakcyjnej postaci, czyli pieniądze. Operacja staje się więc
sensowna w momencie, gdy przysparza walorów pieniężnych w porów
naniu z punktem wyjścia. W tym celu zaś musi zostać włączony w nią
proces produkcyjny. Ponieważ celem ruchu jest bogactwo abstrakcyjne,
przeto wytwarzanie wartości użytkowych (i ich konsumpcja) jest tylko
środkiem do pomnażania zaangażowanej w tym ruchu masy pieniędzy.
Produkcja, której najgłębszy sens polega na w ytw arzaniu wartości użyt
kowych, zróżnicowanych jakościowo produktów, obecnie przestaje być
sama dla siebie celem. Pieniądz, który początkowo wystąpił w skrom
nej roli pośrednika racjonalizującego wymianę produktów użytkowych,
opanował całą operację wymiany. M iernik wartości stał się samą w ar
tością, która pożarła wszystkie inne. Zmysłowy świat wielojakościowych
rezultatów produkcyjnej działalności ludzkiej został pochłonięty przez
abstrakcyjną ilość, której symbolem jest złoto. Jakość jest ledwie
tolerowana i ma podrzędne znaczenie w stosunku do dominującej nad
wszystkim i wszystko zrównującej ilości. „W pieniądzu wartość rzeczy
oddzielona jest od ich substancji” 54. Wymiana produktów jest zja
wiskiem bardzo starym, lecz dopiero w nowożytnym społeczeń
stwie wytwarza się produkty po to jedynie, by je wymieniać; produkty
zamieniają się w towary. Powstaje rynek towarów, za pośrednictwem
którego w ytw ory prac indywidualnych uzyskują walor społeczny. Wy
miana towarów upowszechnia się do tego stopnia, że determ inuje cha
rak ter społeczeństwa, w którym ten stosunek wymiany zachodzi, oraz
funkcjonujących w nim indywiduów. Społeczeństwo składa się teraz
z indywidualnych wytwórców towarów, którzy wchodzą ze sobą w kon
54 G ru ndrisse, s. 67.

164

Ryszard Panasiuk

takt za pośrednictwem przedmiotów i jako posiadacze przedmiotów funk
cjonujących jako towary. Indywiduów nie łączą już dawne więzi perso
nalne, ludzie zostają wyzwoleni od zależności natu ry osobowej, są odse
parowani wzajemnie i przeżywają swój status społeczny jako wolność
dysponowania własnością. Społeczeństwo mieszczańskie przeżywa to po
czucie wyzwolenia jako stan naturalny. Jednostce wydaje się, że odna
lazła wreszcie i uznała siebie sama za absolut, podczas gdy resztę świata
trak tu je jako zespół narzędzi realizacji partykularnych jej celów. Po
czucie to jest oczywiście uwarunkowane historycznie, podobnie jak
rodząca je sy tu acja55. Społeczeństwo oparte na produkcji towarowej
tworzy jednostki, które utrzym ują więź wyłącznie za pośrednictwem
rzeczy. W kontaktach swych nie widzą one w sobie nawzajem podmio
tów, lecz tylko takie cechy, które w aspekcie personalnym są zupełnie
przypadkowe, gdyż odnoszą się do człowieka wyłącznie jako do posia
dacza. Medium kontaktu — rzecz — staje się wartością samoistną dla
jednostki, gdyż w kontakcie z innym człowiekiem chodzi jej o przy
swojenie rzeczy, nie zaś o jego niepowtarzalną osobowość. Tylko ja
sam jestem dla siebie celem; tyle mam siły, władzy, prestiżu, ile po
siadam wartości rzeczowych. „Swoją władzę społeczną jak też swoją
więź ze społeczeństwem jednostka nosi ze sobą w kieszeni” 56. Następuje
ostry rozdźwięk między sferą prywatności, sferą która nie uzewnętrznia
się, gdyż nie może stać się wartością wymienną, a sferą społecznego
bytowania jednostki, w której człowiek nie w ystępuje już jako w ar
tość. Wchłonięcie cech jednostki przez wartości wymienialne powoduje
istotną transform ację jej natury. Podmiot przestaje właściwie być dla
innego człowieka podmiotem, kontakty tracą charakter osobowy, bo
kiedy dokonują się za pośrednictwem rzeczy, chodzi nie o jednostkę,
ale o rzeczy przez nią posiadane. Pozbawione społecznego znaczenia
„w nętrze” jednostki ulega atrofii, indywidua stają się sobie wzajem
obojętne 57. Podmiot, rozpatrujący i oceniający inny podmiot ze wzglę
du na posiadanie, musi w swej refleksji traktować siebie jako stru k 
turę urzeczowioną, bowiem w sobie również będzie on uznawał i cenił
cechy, które m ają obieg i walor społeczny, a więc wszystko, co jest
związane z posiadaniem. Uniformizacja i depersonalizacja jest cechą
indywiduów złączonych więzią opartą na wymianie towarowej. Ponie
55 Tam że, s. 74.
66 Tam że, s. 74—75.
87
Tam że, s. 153—154: „Da sie (die S ubjekte) n u r so als G leichgeltende, als
B esitzer von A equivalenten, u nd B ew ahrer dieser A equivalenz im A ustausche
fü re in a n d e r sind, sind sie als G leichgeltende zugleich G leichgültige gegeneinander;
ih r sonstiger individueller U nterschied geht sie nichts an; sie sind gleichgültig
gegen alle ih re sonstigen individuellen E igenheiten”.
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waż wszelki produkt pracy staje się towarem, którego porównanie
z innym i towaram i na rynku dokonuje się za pomocą m iary ilościowej
(wartość wymienna), zatem dla charakterystyki danego osobnika nie
ma żadnego znaczenia, jakie wartości użytkowe dostarcza on na rynek.
Jego stosunek do tych wartości jest obojętny, a ich odniesienie do
niego — przypadkowe, gdyż napraw dę zainteresowany jest on jedynie
w wartości w ym iennej58. Człowiek w tym społeczeństwie jest rzeczy
wiście — by użyć anachronicznego w tym kontekście wyrażenia Musila — człowiekiem bez właściwości. To samo dotyczy bezpośredniego
wytwórcy. Jakościowe cechy pracy związane z istotnym i cechami
osobowości przestają mieć teraz znaczenie w tym samym stopniu, jak
jakościowe własności wytworu tej pracy. Prace indywidualne zostają
zredukowane do wspólnego m iernika pracy abstrakcyjnej, którą można
mierzyć ilościowymi wskaźnikami, mechanizacja działalności produk
cyjnej zaś w systemie maszynowym przekształca pracę w czynność
powtarzalną i bezmyślną, a przy tym przymusową. Treść pracy jest
obojętna dla robotnika, k tó ry nie znajduje w niej satysfakcji, bo nie
potwierdza się on w twórczości.
Układ, w którym dominują wartości wymienne, a własności użyt
kowe produktów redukują się do ich ilościowego ekwiwalentu, nie
tylko separuje jednostki i uniemożliwia więź osobową między nimi,
nie tylko uniform izuje je, standaryzuje i redukuje do funkcji posia
daczy określonych ilości wartości wymiennych, lecz deformuje on rów
nież tak istotny dla określenia natu ry podmiotu system potrzeb. Dla
Marksa jest on fundam entalną komponentą charakterystyki podmiotu,
bowiem rozwój człowieka w historii polega przecież z jednej strony
na poszerzaniu obszaru ekspresji, formowania, z drugiej — na rozwoju
potrzeb, na wychodzeniu poza krąg naturalnych przymusów, na wy
tw arzaniu człowieka „bogatej potrzeby” 59. System potrzeb człowieka
jest obiektywnym miernikiem osiągniętego przezeń w historii rozwoju.
Natomiast w systemie wyżej opisanym potrzeby ulegają istotnej defor
68 „ D a s G e l d
dagegen,
als
das
I n d i v i d u u m des allgem einen
R eichtum s, als selbst aus der Z irkulation herkom m end u n d n u r das A llgem eine
rep räsen tieren d ,
als
nur gesellschaftliches
Resultat,
u n te rste llt
d u rchaus keine individuelle B eziehung zu seinem Besitzer; sein B esitzen ist nicht
die E ntw icklung irgendeiner der w esentlichen S eiten sein er In d iv id u alität, sondern
v ielm ehr Besitz der In d ividualitätslo sen , da dies gesellschaftliche (V erhältnis)
zugleich als ein sinnlicher, äu sserlicher G egenstand ex istiert, dessen sich m echanish
bem ächtigt w erden kann, und der ebensosehr v erlo ren w erden k a n n ” (G rundrisse,
s. 133).
58
N a te m at potrzeb w antropologii M arksa por. B. Baczko, W o k ó ł p r o b l e m ó w
alienacji, w: C z ło w ie k i ś w ia to p o g lą d y, s. 454 i nn.
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macji. Skoro tracą znacznie jakości wytworzonych przedmiotów, na
biera go zaś ich dająca się mierzyć ilościowo wartość, zatem potrzeby,
które odnoszą się do ich strony jakościowej, sprzężonej z możliwym
użytkowaniem rzeczy, ulegają też deprecjacji. Na miejsce wielu różno
rakich potrzeb, których cechą fundam entalną jest to, że nie mogą mieć
żadnych substytutów, pojawia się abstrakcyjna potrzeba posiadania
b o g a c t w a . Żądza wzbogacenia, namiętność gromadzenia bez końca
pieniędzy, opanowują i podporządkowują sobie wszystkie inne nam ięt
ności ludzkie 60.
W układzie tym niemożliwa jest harm onijna jednostka, bowiem
eliminowane tu są rozległe obszary bytu ludzkiego, zarówno w porząd
ku twórczości, jak w porządku asymilacji. Podmiot uformowany przez
stosunki towarowe rezygnuje z wielu potrzeb, które cechują ludzki byt,
by mogła się realizować jednostronnie pojęta potrzeba posiadania.
Egoizm i separatystyczny indywidualizm społeczeństwa mieszczańskiego
nie stanowi cech naturalnych człowieka, lecz jest produktem określo
nych w arunków socjalnych jego bytowania. M onstrualne skąpstwo
i niewrażliwość na bogactwo świata zmysłowego, redukowanie zarówno
wartości estetycznych jak moralnych, w ogóle wartości osobowych,
do wartości w y m iennej61; pławienie się w luksusie i zbytku oraz
pospolitość i trywialność wyuzdanego używania — wszystko to są cechy
charakterystyczne dla indywiduum żyjącego w nowożytnym społeczeń
stw ie 62. Jednostka nie znajduje satysfakcji ani w sobie samej, ani
w świecie, w którym żyje, tam zaś, gdzie owa satysfakcja pojawi się —
jest trywialna.
Tak więc jakkolwiek kapitalizm produkuje człowieka wszechstron
nie rozwiniętego, wszechstronność ta przejawia się jedynie w postaci
świata rzeczy, bogactwa wytworzonego, przedmiotowego. Stanowi ono
esencję człowieka, jest ujawnieniem, obiektywizacją jego żywotnych
sił i zdolności, istnieje w separacji od podmiotu, samodzielnie, personifikuje się w postaci siły obcej, podczas gdy podmiot ulega depersonaliza
cji, ograniczeniu, staje się jednostronny03. „W społeczeństwie burżuazyjnym kapitał jest obdarzony samodzielnością i osobowością, podczas gdy
działająca jednostka jest pozbawiona samodzielności i osobowości” 64.
Urzeczowiona esencja człowieka — podobnie jak same stosunki, w któ
rych proces w ytw arzania towarów przebiega — stają się celem, a pod
60 G ru n drisse, s. 167; por. też E. From m , Das M en sch bild bei M arx, F ra n k fu rt
a/M, s. 42—43.
61 Por. M an ifest k o m u n is ty c z n y , Dz. t. 4, s. 517 i nn.
62 G run drisse, s. 133—134.
63 Tamże, s. 325.
64 M an ifest k o m u n is ty c z n y , Dz. t. 4, s. 530.
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miot degraduje się do roli środka. Człowiek, tj. wytwórca istnieje tu
dla procesu produkcji, a nie proces produkcji dla wytwórcy, tj. dla
człow ieka05. „Społeczny charakter działalności, jak też społeczna for
ma produktu oraz udział jednostki w produkcji w ystępuje tu jako coś
w stosunku do jednostek obecnego (ein Fremdes), przedmiotowego, nie
jako wzajemny stosunek jednostek, lecz jako podporządkowanie ich
stosunkom, które istnieją niezależnie od nich i powstają w w yniku star
cia jednostek wobec siebie obojętnych. Powszechna wymiana działal
ności i produktów będąca warunkiem życia każdej jednostki, ich wza
jemna więź, jawi się im jako coś obcego, niezależnego, jako rzecz.
W wartości wymiennej stosunek społeczny osób przekształca się w sto
sunek społeczny rzeczy; moc osobowa — w moc rzeczową” 66. Jest jasne,
że to występowanie stosunków społecznych jako siły zewnętrznej, ży
wiołowej i obcej wobec jednostek, narzucającej indywiduom z zewnątrz
rygorystyczne normy postępowania, prowadzić musi do uznania przez
ludzi ich sposobu istnienia za „naturalny”, zadany niejako z zewnątrz,
zaś ukształtowane przez owe ram y społeczne cechy osobowe wydają
im się cechami naturalnym i jednostek67.
Nie ulega jednak wątpliwości, że opisany wyżej model jednostki
jak też odpowiadające jej stosunki społeczne są — co Marks niejedno
krotnie i z naciskiem podkreśla — produktem historii. Dopiero w okreś
lonej fazie rozwoju historycznego akt obiektywizacji możliwości pod
miotu przekształca się w akt jej wyobcowywania. Zarówno tę formę
kultury, jak właściwy jej typ jednostki zrodziła działalność ludzka,
której celem jest opanowanie przyrody.
Analiza społeczeństwa współczesnego, w którym człowiek rozwinął
z jednej strony do niebywałych rozmiarów swoje siły produkcyjne,
z drugiej zaś popadł w zależność od wytworzonych przez siebie stosun
ków społecznych, które wyobcowały się od niego i działają na podo
bieństwo żywiołów przyrody — wskazuje, że jest możliwe tego spo
łeczeństwa przekroczenie68. Społeczeństwo współczesne tworzy wa
runki przejścia ku wyższej fazie społecznego bytowania człowieka i jed
nocześnie ku nowej postaci jednostki lu d zk iej69. W arunki te — to, z jed
nej strony, kolosalne rozwinięcie możliwości ludzkich pod postacią ist
niejących sił wytwórczych i sprzężonej z nimi nauki, z drugiej zaś,
charakterystyczne dla istniejącego systemu stosunków społecznych po
63 Por. K ap ita ł, t. 1, Dz. t. 23, s. 583.
66 G run drisse, s. 75.
67 Por. tam że, s. 76, 81, 111.
68 Tamże, s. 318 i nn.
09 Por. tam że, s. 75—76, 77, 79—80, 305 (przypis).
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jawienie się barier dalszego, ich rozw oju70. Są one wynikiem pryw at
nego dysponowania środkami produkcji. Człowiek napotyka tu na tru d 
ności zarówno przy rozwijaniu swoich możliwości, jak i przy zaspoka
janiu swoich potrzeb. Poza tym układ ten zawiera w sobie wiele ele
mentów dysfunkcji, oparty jest na konfliktach grup interesów, pro
dukcja jego, będąca sama dla siebie celem, nie jest zharmonizowana
z konsumpcją, rodzi kryzysy handlowe. Mechanizmy życia społecznego
nie poddane świadomej kontroli ludzi działają żywiołowo, prawidło
wości społeczne realizują się za pośrednictwem gry przypadku, bez
możliwości zapobiegania istotnym zaburzeniom w całości społecznego
procesu wytw arzania 71. Jednym z najistotniejszych momentów jest to,
że kapitalistyczny system produkcji oparty na wyzysku pracy, powięk
szając produkcję, rozwijając się — produkuje swego grabarza, klasę
robotniczą. Społeczeństwo produkując robotników w ytw arza w nich
stopniowo świadomość tego, że kapitał jako produkt pracy jest ich
własnym wytworem i rodzi się ocena „oddzielenia pracy od warunków
jej istnienia jako niesprawiedliwego i narzuconego przemocą”. Robot
niczy krzyk o niesprawiedliwości jest dzwonem pogrzebowym dla tego
systemu, gdyż człowiek, który poznał swoją sytuację i uświadomił sobie
swoją godność ludzką, nie może być dłużej niew olnikiem 72.
Dzięki zniesieniu separacji obiektywnych warunków pracy od pracy
żywej ulega likwidacji cały zespół opisywanych tu skutków tej sepa
racji, jak wymiana towarowo-pieniężna, wartość i wartość wymienna,
redukcja jakości pracy i jej wytworów do jej ilości, rynek itd. — sło
wem, znika cały świat urzeczowionego i przeciwstawiającego się pod
miotowi bogactwa oraz mechanizmy nim rządzące. Na gruzach społe
czeństwa opartego na własności pryw atnej środków produkcji pojawia
się nowy typ organizacji socjalnej, której zasadą jest: „Wolna indyw idual
ność oparta na uniw ersalnym rozwoju jednostek i przekształceniu ich
kolektywnej, społecznej działalności produkcyjnej w ich społeczne do
bro (W erm ogen) ...” 7S. Człowiek nie wyobcowuje tu już swoich sił
społecznych i rezultatów swojej działalności produkcyjnej pod postacią
rzeczy, nie wprowadza systemu pośrednictwa między jednostką a spo
łeczeństwem, powodującego wzajemną izolację indywiduów pozbawio
nych wartości i zniewolonych. Panuje on całkowicie nad środ
kami swego uspołecznienia, dysponując nimi swobodnie jako narzę
dziami własnej afirmacji. Może on tym samym ukonstytuować swą
70
71
72
73

Por. tam że, s. 313—314, 439, 450, 635.
Por. tam że, s. 318 i nn.
Por. tam że, s. 366—367.
Tam że, s. 75.
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wartość w rzeczywistym życiu i potwierdzić l u d z k i (autoteliczny,
utożsamiony z wartością) sens swojej egzystencji w drugim indywiduum,
może więc ukonstytutować wspólnotę personalną. Może powstać tedy
taki rodzaj zespolenia ludzi, że jeden człowiek będzie poszukiwał d ru 
giego nie jako środka dla zaspokojenia swojej potrzeby, ale jako pod
miotu, pokrewnego sobie bytu ludzkiego. Wytworzone przez dotych
czasową historię bogactwo wraca do podmiotu, do swego wytwórcy;
dzięki tem u bogactwu podmiot odnajduje sam siebie jako obecną
w dziejach, lecz ukrytą początkowo przed nim samym prawdę. Proces
dziejowy widziany z perspektyw y wolnej, panującej nad środkami
swego uspołecznienia ludzkości jawi się jako kolejne fazy ruchu, będą
cego celem samym w sobie, którego ostatecznym rezultatem jest pod
miot, człowiek jako byt autoteliczny, nadający sens całej wieloczłonowej
rzeczywistości kultury, stanowiącej medium i produkt jego autokreacji.
„Przyroda nie buduje maszyn, lokomotyw, kolei, electric telegraph,
selfacting mules, dtd. Są one produktem wytwórczości ludzkiej, surow
cem naturalnym przekształconym w narządy ludzkiej woli panującej
nad przyrodą, czyli narządy jej działania w przyrodzie” 74. Sens dzia
łalności ludzkiej zmierzającej do opanowania przyrody polega na tym,
że jest to jedyna droga narodzin człowieka jako wszechstronnie roz
winiętej totalności, że człowiek narodzić się może jedynie w dialogu
z rzeczami, z tym co pozaludzkie. Podmiot jako byt rozwinięty, ufor
mowany, świadomy swego powołania nie jest początkiem historii (ro
zumianej tu szeroko, przede wszystkim jako historia kultury duchowej
i m aterialnej) ale jej rezultatem, który sam siebie tworzy, bowiem
„historia to n i c i n n e g o jak tylko działalność dążącego do swoich
celów człowieka” 75.
Samo-celowość podmiotu w stosunku do wytworzonej przezeń kul
tury, samo-celowość, która jest ukrytą esencją całego procesu histo
rycznego, ujawnia się w postaci pewnego kształtu świata dopiero w trze
ciej fazie historii, w komunizmie. Podmiot zawsze był twórcą kultury,
nigdy jednak dotychczas nie rozpoznawał adekw atnie swojej sytuacji
jako bytu kreującego, zaś formy społecznej egzystencji, które powsta
w ały dzięki jego działalności, składały się w całość niezależną od niego
i funkcjonowały żywiołowo, degradując go do roli środka. Komunizm
jest takim kształtem społecznego bytu człowieka, w którym człowiek
jest wartością jako człowiek i w i e o t y m . W świecie tym poszcze
gólne sfery działania, w którym człowiek się afirm uje, stają się funkcjo
nalne przez odniesienie do podmiotu. W porządku wartości człowiek
74 Tam że, s. 594 (wg fragm . w „S tudia Filozoficzne”, 1967, n r 2, s. 5—6).
75 Ś w ię t a rodzina, Dz. t. 2, s. 114.
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uzyskuje tu status sui generis absolutu; jest punktem odniesienia, który
nie daje się dalej relatywizować, zasadą im m anentną tkwiącą lub raczej
rodzącą się wewnętrz. historii, a każdy fragm ent świata staje się sen
sowny przez relatywizację do człowieka. Podmiot jako owa zasada
kreująca i nadająca światu sens nie jest bytem definitywnym — naj
pierw w tym znaczeniu, że nie daje się uchwycić bezpośrednio w swojej
możliwości lecz tylko poprzez działalność twórczą, przez ekspresję
w świecie rzeczy; po wtóre w tym, że nie można z góry zakreślić granicy
wykraczania przez niego poza zastaną sytuację, poza, świat już przezeń
uformowany, albowiem „człowiek nie dąży do tego, by być czymś osta
tecznie uformowanym, lecz znajduje się w absolutnym ruchu stawania
się” "6. Tworzy on w arunki swojej społecznej egzystencji zawsze w skoń
czonym, ograniczonym historycznie kształcie — nigdy jednak do tych
w arunków się nie redukuje, byłaby to bowiem zamiana, podmiotu
w rzecz 77. Historycznie dana, zrelatywizowana do pewnego wzorca kul
tu ry jednostka ludzka nie jest nigdy „całym człowiekiem”. Człowiek ja
ko możliwość realizująca się przez ekspresję swojej twórczej energii
w świecie pozaludzkim nigdy nie może osiągnąć ostatecznej realizacji,
nigdy nie może znaleźć pełni zaspokojenia, podobnie jak „Duch” He
glowski, zmieniający swą postać w historii. „Niepokój” należy do esencji
człowieka.
W antropologii Marksa uderza głęboka i misterna dialektyka re 
lacji człow iek — rzecz. Ma, on świadomość fundam entalnej opozycji
podmiotu i świata pozaludzkiego, dostrzega przy tym wnikliwie — jak
n ik t przed nim i mało kto po nim — obecne w kulturze tendencje do
redukcji podmiotu do rzeczy, procesy degradacji osobowości. Potrafi
przy tym zauważyć w tych procesach ich aspekt wartościowy — nie
jest dlań bowiem możliwe formowanie się człowieka poza kulturą,
poza działalnością w świecie przedmiotowym. Wie, że człowiek nie mo
że wyjść poza historyczno-społeczne ram y swego istnienia, podobnie jak
nie może abstrahow ać od swoich determ inant naturalnych jako bytu
fizyczno-duchowego. Historyczno-kulturowy świat, który człowiek sam
tworzy, przez który się urzeczywistnia, jest medium, w którym może
on ulec zniewoleniu, ale w którym też — i tylko w nim — istnieje
dlań szansa wyzwolenia. Marks, podobnie jak jego nauczyciel Hegel,
był przeciwny filozoficznym utopiom, gdyż przeciwny był iluzjom
osiągnięcia wolności za cenę oderwania się od realnych determ inant
egzystencji rodzaju ludzkiego.

78 G ru ndrisse, s. 387.
77 Por. K ołakow ski, K u ltu ra i f e ty s z e , s. 117.
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ZAKOŃCZENIE

Staraliśm y się wydobyć zasadnicze idee filozofii człowieka, które —
jak można sądzić — dadzą się odnaleźć w całej twórczości Marksa.
W niniejszym szkicu — zgodnie z zapowiedzią —- ograniczyliśmy się
właściwie do R ękopisów ekonom iczno-filozoficznych z 1844 r. i ręko
piśmiennego szkicu K ap itału (Grundrisse der K r itik der politischen
Oekonom ie) z 1857/58 r. W ten sposób chcieliśmy ukazać stałą obecność
problem atyki antropologicznej w myśli Marksa, gdyż ostatni rękopis,
w przeciwieństwie do pochodzącego z 1844 roku, musi być zaliczony
do twórczości dojrzałej. Chodzi nam nie tylko o wykazanie stałej obec
ności tej problem atyki, ale też o to, że w ystępuje ona w obu analizo
wanych tekstach w tym samym zasadniczo kształcie. Dla piszącego
powstaje stąd naw et pewna niedogodność, gdyż referując oddzielnie
oba te teksty nie może uniknąć powtórzeń. Inne pytanie, które się
nasuwa przy dociekaniach nad antropologią filozoficzną Marksa, brzmi
następująco: jaki kształt ma ta problem atyka, jak jest ujęta i w yra
żona, oraz jaką funkcję pełni w całości doktryny Marksa. By na te
pytania odpowiedzieć należałoby skrupulatnie przebadać całość dorob
ku intelektualnego Marksa, nie ograniczając się przy tym do zebrania
jego wypowiedzi odnoszących się wprost do tego tematu. Refleksja
antropologiczna, obecna w myśli Marksa, jest najczęściej ukryta w jego
teorii społeczeństwa, koncepcji kultury, procesu historycznego, w w y
kładzie ekonomicznym. Nie dlatego, że problem atyka antropologiczna
interesuje Marksa marginalnie, lecz dlatego, że zagadnienia odnoszące
się do fenomenu ludzkiego pojmuje on tak, iż nie może ich wyrazić
w separacji od swoich dociekań nad społeczeństwem i historią. Jeżeli
esencję podmiotu widźi Marks w jego ekspresyjności, pojętej jako dzia
łalność tworząca kulturę, jeśli istotę swoją człowiek ujawnia dlań
w akcie formowania z obiektów natu ry przedmiotów wyrażających
treść wew nętrzną podńiiotu, jeżeli w czasowym ciągu tych aktów czło
wiek (jako ludzkość i jako jednostka) „staje się człowiekiem”, rozwija
się, realizuje się jako „aktualność”, to zrozumiałe jest, że refleksja
odnosząca się do człowieka musi dotyczyć określonych historycznie
form społeczeństwa, kultury, instytucji, itd. Podstawą tej refleksji jest
jednak zawsze ukryta problem atyka odnosząca się do podmiotu jako
do swoistej modalności bytu nietożsamej z rzeczą, bytu dynamicznego,
twórczego, ekspresyjnego, teleologicznego.
Problem atyka antropologiczna stanowi podtekst wszystkich rozwa
żań Marksa, odnoszących się do społeczeństwa, k u ltu ry i historii, nie
tylko dlatego, że to przecież podmiot ludzki tworzy kulturę, że rzeczy
wistość bytu społeczno-historycznego odsyła doń jako do twórcy tego
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bytu ukrytego w wielości czasowo-przestrzennych form kulturowych,,
ale dlatego także, że podmiot ten jest jednocześnie wartością. Bez przy
jęcia tezy, że wartością najwyższą (su m m u m bonum) dla Marksa jest
człowiek, podmiot —• w przeciwieństwie do bytu pozaludzkiego, oddzie
lonego od podmiotu — nie mogą być pojęte pewne istotne aspekty
Marksowskiej krytyki dotychczasowych form społecznego bytowania
ludzi. Cechy podmiotu jako twórcy k u ltu ry nie implikują, oczywiście,
w filozofii społecznej Marksa wartości tego podmiotu. Akceptując tę
ostatnią tezę można pomyśleć przecie, że procedura tworzenia przez
podmiot kultury i samego siebie nie zawiera w sobie żadnych wartości,
lecz należy do porządku faktyczności, jak np. ewolucja jakiegoś ga
tunku zwierzęcego. Nie znaczy to jednak, że ujęcie przez Marksa pod
miotu jako wartości (podkreślam: podmiotu — nie jednostki, ale czło
wieka w przeciwieństwie do bytu pozaludzkiego) nieredukowalnej mogło
być aktem całkowicie arbitralnym . Myśl Marksa należy do humanis
tycznej tradycji w kulturze europejskiej i można powiedzieć, że jest
tej tradycji kulminacją. Swoje przeświadczenia, odnoszące się do uzna
nia człowieka za wartość, dziedziczy w szczególności Marks po młodszej
szkole Heglowskiej i Feuerbachu, po myślicielu więc, który w wyniku
krytycznego aktu samowiedzy filozoficznej obalił iluzoryczną egzysten
cję wartości ukonstytuowanych przez religijne wyobrażenia chrześci
jaństwa, by na ich gruzach ustanowić człowieka jako — ens realissim u m .
Wydaje się, że fakt, iż człowiek jest wartością, a nie Bóg, nie przedmiot
czy instytucja (np. państwo) należy w myśli Marksa do porządku oczy
wistości, jest dlań prawdą niekwestionowalną zarówno na początku
jego twórczej drogi, jak u jej kresu. Jego uwaga dociekliwego badacza
skupiona jest na czym innym: na ujawnianiu natury procesu historycz
nego stawania się człowieka, na mechanizmach jego autokreacji, na
funkcjonowaniu podmiotu w historycznych formach jego bytowania, na
dociekaniu praw funkcjonowania stru k tu r społecznych, usamodzielnio
nych w stosunku do ich twórców, na poszukiwaniu dróg wyzwolenia
ze świata alienacji, itd.
Uświadomienie sobie perspektyw y aksjologicznej, obecnej w antro
pologii Marksa, nie jest zabiegiem — jak podejrzewają niektórzy —
mającym na celu zredukowanie całości jego myśli do pozbawionej wa
loru naukowego m oralistyki, nie jest bowiem przekreśleniem treści
kulturowo-socjologicznych Marksowskiej nauki o człowieku. Antropo
logiczna koncepcja Marksa ukonstytuowana jest przez połączenie obu
tych perspektyw: aksjologicznej i kulturowo-socjologicznej.

Problematyka antropologiczna w doktrynie Marksa

173

R y s z a r d P anasiuk

A NTHROPOLOGISCHE FRAGEN IN M ARX’ LEHRE
Zusammenfassung
D er V erfasser ist der M einung, dass in M arx ’ L eh re eine gänzliche A uffassung
des M enschen als eines besonderen — von den Sachen verschiedenen — Seins e n th a l
te n ist. In w esentlich u n v e rä n d e rte t G estalt lä sst sich diese A uffassung in M a rx ’
F rühs'chriften, vor allem in den Ökonom isch P hilosophischen M an u sk ripte n (1844),
und in seinen reifen W erken, vorzüglich in den G run d rissen der K r itik der
po litischen Ö ko n om ie (1857/8) aufweisen^ F ü r M arx its das m enschliche S u b jek t
ein bew usstes und tätiges Sein, dessen W esen sich in dem zeitbedingten K u ltu rbildungsprozess äussert. Die B ildung der „m enschlichen W elt” in der G eschichte
infolge einer zw eckbew ussten U m gestaltung der N atu r durch das arb eiten d e
S u b jek t ist einem S elbstschöpfungsakt des S u b jek ts gleich. Das S u b jek t v e rw irk 
lic h t sich selbst, indem es eine sozialgeschichtliche W irk lich k eit bildet. Als Potenz,
die sich sozialgeschichtlich rea lisie rt, g estaltet sich der M ensch im „Dialog m it
den S achen”, w elcher den expressiven C h a ra k te r seines W esens bezeugt. E r b au t
seine K u ltu rw elt aus dem Stoff, den ihm die N atu r liefert, o b jek tiv isiert d adurch
seine S u b jek tiv ät und b e ja h t sich zugleich in der o b jek tiv en W elt der eigenen
E rzeugnisse. Das S u b jek t w ird hier zum G ru n d w ert, und e rst aus dieser Sicht
w ird dem V erw irklichungsprozess des m enschlichen W esens in seiner O bjektivation
ein Sinn verliehen. A lle in H insicht au f das S u b jek t d isfunktionalen K u ltu r
erscheinungen m üssen bei dieser A uffassung n egativ b e u rte ilt w erden. K om m t
das W essen des S ubjek ts d urch die O b jektivation der S u b je k tiv itä t zum V orschein,
so lä sst sich auch der M ensch n u r v erm ittels seiner K ultuerzeugnisse erkennen.
D am it w ird die A nthropologie als eine von der Reflexion ü b er G eschichte und
K u ltu r abgesonderte W issenschaft u n denkbar. Die auf m enschliche E rzeugnisse
bezogene E rk en n tn is bed eu tet letzten E ndes das W issen vom M enschen selbst.
M annigfaltige k ritisc h -an aly tisc h e M om ente, w elche in der M arx ’schen L eh re
au fta u ch e n und verschiedene A spekte der W irk lich k eit b etreffen , lassen sich auf
diese W eise zur E inheit bringen. M arx ’ Philosophie des M enschen w ird vom
V erfasser im K ontext der H egel’schen und F eu erb ach ’schen A nthropologie
erö rtert.

