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Ryszard, Panasiuk

MYŚL POLITYCZNA HEGLA WOBEC REWOLUCJI FRANCUSKIEJ

Badacze, «którzy chętnie zaliczyliby Hegla w poczet pisarzy liberal
nych lubią przypominać, jak to przyszły filozof jako młodzieniec prze
ję ty  ideami Wielkiej Rewolucji wespół z kolegami z Tybingeńskiego se
m inarium  sadził potajem nie drzew ko wolności, następnie zaś — już jako 
mąż dojrzały — wychylał w zaciszu domowym w rocznicę w ydarzeń 14 
lipca 1789 r. lampkę dobrego burgunda. Nie zapominają też zacytować 
sławnego zdania z W ykładów  z  filozofii dziejów,  gdzie powiada się o Re
wolucji, że był to „wspaniały wschód słońca”.

Problem  stosunku Hegla do Rewolucji Francuskiej, a tym  bardziej ro 
li tego w ydarzenia w form owaniu się myśli polityczno-społecznej tego pi
sarza oraz jego historiozofii nie da się jednak rozstrzygnąć przy  pomocy 
zajm ującej anegdoty, czy też efektownej cytaty. Problem  ten  nie jest 
prosty, i to  nie tylko dlatego, że niełatwo rozstrzygnąć jednoznacznie, jaki 
był rzeczywiście stosunek Hegla do Rewolucji Francuskiej, czy był on jej 
entuzjastą, czy przeciwnikiem. Właściwa trudność polega na tym, że je
steśm y w  kłopocie, gdy chcemy sprecyzować sam ten problem, wyjść poza 
potoczne intuicje. Nie chodzi przecież po prostu o heglowską ocenę takiego 
czy innego wydarzenia spektakularnego, w jakie zresztą sama Rewolucja 
obfitowała, ale o zjawisko historyczne o rozległym  zasięgu i oddziaływa
niu oraz sposób jego obecności — jaw ny i ukry ty  ■— w dziele filozofa. 
Podejm ując in teresujący nas tem at musimy uświadomić sobie pew ien zes
pół okoliczności, które dotyczą jednocześnie zarówno wydarzeń historycz
nych, jak  biografii Hegla, a także dróg kształtow ania się jego doktryny. 
P rzy  tym  doktryna jest tu  m om entem  najważniejszym. Może być ona 
rozważana jako sam oistny przedm iot, bardziej jednak staje się zrozumiała, 
gdy jest studiowana z uwzględnieniem ewolucji duchowej twórcy w kon
tekście przebiegu rzeczywistej historii poza ową biografię w ykraczającej, 
ale też w niejednym  ją Określającej.

Przypom nijm y najpierw , że w  roku zburzenia m urów Bastylii Hegel 
liczył już lat 19, a więc mógł w ydarzenia zachodzące po drugiej stronie 
Renu śledzić z uwagą w pełni świadomą. Nie bez znaczenia było tu  nie
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wątpliw ie pewne oddalenie od terenu wydarzeń, jak  też organizowana 
przez czynniki oficjalne kontrakcja w celu zapobieżenia rozprzestrzenia
niu się idei rew olucyjnych, wyrażająca się najczęściej zresztą w  niedopu
szczaniu do rąk młodzieży podejrzanych publikacji. Wiemy, że mimo re
presji i zabiegów władz częstokroć dochodziło do m anifestacji uczuć sym 
patii dla Rewolucji w różnych krajach i m iastach niemieckich, w tym  też 
w Tybindze, gdzie Hegel w tym  czasie s tud iow ał1. Należy dodać, że mło
dy Hegel był dostatecznie dobrze przygotowany, by zrozumieć znaczenie 
dokonującej się we Francji Rewolucji. Już od czasów gim nazjalnych po
czynając zgłębiał on system atycznie francuskich i niemieckich pisarzy 
Oświecenia 2, hasła więc, pod którym i wystąpili rewolucjoniści, nie były 
mu obce. Odtąd też będzie ujmował dziedzictwo duchowe Oświecenia w 
związku z Rewolucją.

Można by powiedzieć, że wydarzenia zapoczątkowane w pam iętnym  
roku 1789 będą towarzyszyć Heglowi w całym jego życiu, wyciskając pię
tno zarówno na jego biografii, jak myśli. W m iarę też jak  wspomniane w y
darzenia oddalały się w czasie, rodząc jednocześnie coraz więcej skutków, 
nabierały one coraz głębszego znaczenia, staw ały się coraz bardziej „fak
tem  historycznym ”, w ym agającym  przem yślenia na nowo.

Zespół bowiem historycznych wydarzeń i ich konsekwencji, k tóry  my 
nazywam y Rewolucją Francuską i k tó ry  dla nas jest pewną zam kniętą 
epoką, dla Hegla stanowił fragm ent „historii żyw ej”. Był to przecież gi
gantyczny spektakl o potężnej sile dram atyzm u i dynamiki, k tórem u m y
śliciel towarzyszył, wprawdzie nie jako ak tyw ny uczestnik, lecz jako pilny 
i w nikliw y obserwator.

A więc zburzenie Bastylii, ścięcie króla, powołanie republiki, uchwale
nie kolejnych Deklaracji Praw , obrona młodej republiki przed koalicją 
feudalnych m onarchii, wreszcie zwycięskie w ypraw y N apoleona----wszyst
ko to są kolejne epizody, które działy się na oczach Hegla. Widział on 
chwałę „boga w ojny”, widział zwycięzcę spod Jeny  wjeżdżającego do 
miasta 3, dram atycznie przeżywał później jego upadek 4.

Rewolucja Francuska to dla Hegla epizod historii złożony z k ilku w y
raźnie oddzielonych, kolejno następujących po sobie etapów. Etap pierwszy 
kulm inuje w jakobińskim  terrorze, drugi — to K onsulat i Cesarstwo Na

1 Por. K. Rosenkranz, Hegels Leben,  Berlin 1844, s. 29, 32—34.
2 Por. Dokumente zu Hegels Entwicklung,  hrsg. v. J. H offm eister, S tu ttga rt 193b, 

s. 425, 430 i nn., 422; K. Bal, Rozum i historia. Historiozofia Hegla w obec Oświecenia,  
W rocław 1973, rozdz. 2.

3 Hegel do N ietham m era z 13 października 1806, Hegel, Politische Schriften, B er
lin 1970, s. 300.

4 Hegel do Sinclaira, styczeń 1813, ibidem,  s. 322; do N ietham m era, 21 m aja 1813, 
ibidem,  s. 323, do tegoż, 29 kw ietnia 1814, ib idem,  s. 330—332.
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poi eona, trzeci wreszcie, który  dla Hegla już właściwie nie stanowi fazy 
rewolucji, ale jest jedynie jej rezultatem , to okres Restauracji. Zwróćmy 
uwagę, że młodość filozofa przypada na pierw szy okres, Wiek męski i czas 
form owania systemu — na okres drugi, trzeci wreszcie to dojrzałość, czas 
ekspozycji uzyskanych rezultatów  myśli, możliwość przy tym  spojrzenia 
retrospektyw nego na minione wydarzenia historyczne. Tu przypadek 
szczęśliwie tak  zrządził, że życie filozofa, przynajm niej jego życie in telek
tualne, w  pełni przylega do historii. Hegel zmarł w 1831 r. m ając zaledwie 
61 lat. Mógł więc czasy Restauracji traktow ać jako epokę, w której defini
tyw nie zakończył się przedłużający się przez ćwierćwiecze ferm ent poli
tyczny 5. Jeżeli Rewolucję Francuską ujm iem y nie jako krótkotrw ały  wy- 
wybuoh, ale jako okres w historii Europy na przełomie XV III/X IX w., 
w ykraczający poza czas życia jednego pokolenia, możemy stwierdzić, że nie 
ma ważniejszego w ydarzenia historycznego w życiu filozofa niż Rewolu
cja właśnie.

Niezmiernie złożony i wieloaspektowy proces przem ian i wstrząśnień 
społeczno-politycznych, zapoczątkowanych zburzeniem  Bastylii, w zasad
niczy i istotny sposób określił losy, m yśli i odczucia nie tylko całego po
kolenia Hegla, ale też pokolenia poprzedniego i tych, którzy przyszli po 
Heglu. Epoka rew olucyjna bowiem przeciąga się w samej rzeczy przynaj
mniej do Wiosny Ludów, co potw ierdza tak dobry obserwator swoich cza
sów, jakim  był Alexis de Tocqueville. „Im  dalej posuwamy się w czasie — 
pisze on w swoich wspomnieniach dotyczących lat 1848— 1851 — tym  bar
dziej przesuwa się koniec rew olucji i niknie w m rokach przyszłości” 6. 
„Dzisiaj oczywiste jest — zwierza się w  liśoie do przyjaciela — iż nie 
tylko my nie doczekamy się końca tej olbrzymiej rewolucji, k tóra roz
poczęła się przed naszym urodzeniem, ale że nie ujrzą go również nasze 
dzieci” 7- Tak więc tylko przedwczesna śmierć filozofa spowodowała, że 
piętnastoletnie zacisze okresu Restauracji mógł potraktować jako czas, 
w którym  nastąpiło definityw ne wygaśnięcie rew olucyjnego wulkanu.

Trudno już dziś zdać sobie w pełni spraw ę z tego, jak wielki wpływ 
w yw arły w ydarzenia rew olucyjne na świadomość i odczucia ludzi tam tej 
epoki. Mimo bowiem, iż niektórzy oczekiwali w niedalekiej przyszłości 
jakichś wstrząśnień i zaburzeń społecznych, k tóre doprowadzą do zmiany 
krytykow anego przez pisarzy Oświecenia stanu rzeczy, to, co się stało, za
skoczyło w istocie wszystkich, a  może najbardziej tych, k tórzy wierzyli w

5 Por. w ykład inauguracyjny w  H eidelbergu, 28 października 1816, Hegel, Wstęp 
do historii filozofii ,  W arszawa 1924, s. 1—5, -oraz W yk ła d y  z filozofii d z ie jó w  t. II, 
W arszawa 1958, s. 351.

6 A. de Tocqueville, The Recollections,  Londyn 1948, s. 73.
7 A. de Tocqueville do E. Stoffelsa, 28 kw ietnia 1850, Correspondence...,  Paryż 

1866, s. 461.
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rychłe nastanie -prorokowanego już od praw ie półwiecza królestwa rozumu 
i wolności. Nie jest przecież przypadkiem , że Rewolucja, która w m nie
m aniu wielu miała być ucieleśnieniem ideałów Oświecenia, ideały te osta
tecznie pogrzebała. Obok nadziei, poczucia wyzwolenia i wolności, które 
dominowały w pierwszej fazie rew olucyjnego zrywu, zaczęła pojawiać się 
stopniowo — w miarę jak  wydarzenia rew olucyjne nabierały  rozm achu — 
świadomość głębokiego, totalnego zachwiania się wszystkich trw ałych ele
m entów gmachu społecznego, dotychczasowych form istnienia, wartości 
i więzi społecznej. Rewolucja w równym  stopniu niszczyła starą  zasadę 
zróżnicowania stanowego, jak towarzyszące jej cnoty i obyczaje, nie 
oszczędzając uświęconej insty tucji w ładzy monarszej ani Kościoła. N aru
szając dotychczasową struk tu rę  społeczną Rewolucja wprowadza niespo
tykaną dotychczas mobilność socjalną, powoduje dezorientację i poczucie 
braku reguł 8, wyzw ala instynkty  i zdolności, in tensyfikuje życie i nadaje 
mu wielobarwność. Wielkość i zasięg przem ian można sobie uświadomić 
w pełni wówczas jedynie, gdy porówna się stabilny porządek przedrew o
lucyjny z rew olucyjnym  ferm entem .

Zrozumiałe jest, że ta Itak burzliwa epoka różnie była przeżywana przez 
współczesnych, w zależności przede wszystkim od tego, z jakich stanów 
i kondycji społecznych pochodzili, po jakiej stronie w Rewolucji się opo
wiadali, jak  potoczyły siię ich dalsze losy uwikłane w wir społecznych 
zaburzeń. Inaczej więc — co jest zrozumiałe — reagowali ci, którzy u tra 
ciwszy m ajętności i przyw ileje znaleźli się na emigracji, inaczej ludzie, 
k tórzy zostali przez wielką przem ianę społeczną wydźwignięci. Nie o to 
nam jednak tu  idzie, by akcentować zależność poglądów od kondycji spo
łecznej, ale o podkreślenie fluktuacji ogólnych nastrojów  w m iarę odda
lania się począitku zaburzeń rew olucyjnych i pojawiania się nieoczekiwa
nych a groźnych wydarzeń. O ile z początku można było lam entować nad 
nieszczęściem, wierząc nieugięcie, że jest chwilowe, a m oment resty tucji 
dawnego ładu bliski, lub też cieszyć się z burzenia zmurszałych instytucji 
społecznych, obyczajowych i religijnych, żywiąc przekonanie, że na ich 
miejsce można będzie wreszcie powołać insty tucje nowe, zgodne z w y
maganiami rozum u i wolności, to  w  miarę upływu czasu, w m iarę jak 
proces przew rotu społecznego pogłębia się i rozszerza, optymistyczna ta  
w iara stopniowo słabnie. Na jej m iejscu rodzi się i narasta  odczucie, że 
Rewolucja nie jest krótkim , efemerycznym epizodem, grą organizowaną 
bądź to przez rozum nych „przyjaciół ludu”, bądź przez satanicznych spis
kowców, lecz jest żywiołem, nad k tórym  nikt nie ma władzy. Doświad

8 Chateaubriand, Agonie du m onde actuel, Choix de textes par Thibon, Monaco 
1948, s. 35—36; A. de Tocqueville, D aw ny ustrój a rewolucja,  W arszawa 1970, s. 226
i passim.
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czenie Rewolucji rodzi odczucie rozpętania się nieokiełznanych mocy, wi
ru  wciągającego na równi swoich entuzjastów i przeciwników. „W rzeczy
wistości —• mówi S ain t-Just w Konwencie — nieuchronny bieg wypadków 
prowadzi nas być może do tak ich  wyników, o których zgoła nie m yśleliś
m y” 9. Zaś pani Roland z goryczą stw ierdza w  sankiulockim  więzieniu, że 
„wszyscy filozofowie [...] pomylili się” 10. Pojawia się świadomość, że spo
łeczeństwo w ruchu to nie wielość indywiduów, których zachowanie moż
na wyjaśniać przez odwołanie się od zasad, jakim i kieruje się każda jedno
stka  z osobna, ale że jest to ru ch  masy, k tó ra  w swoich zamiarach i dzia
łaniach zdolna jest do cizynów zarówno szaleńczo wielkich, jak  szaleńczo 
zbrodniczych. Działania tej, jak  powie później Ilegel, „nieorganicznej”, 
bo wylewającej się poza instytucje dotychczasowe, opętanej „furią niszcze
n ia” 11 m asy są okropne, dzikie, napaw ają grozą.

Przeżycie Rewolucji jako żywiołowego procesu, jako ruchu społecz
nego, nad którym  n ik t nie panuje — osiąga swój szczyt w oddźwięku na 
terro r jakobiński. Nie idzie tu  jedynie przecież o zwykły strach przed u tra 
tą głowy, co zresztą nie groziło poza Francją, tym bardziej zaś po upadku 
jakobinów. W m onstrualnym  żniwie śmierci, jakie zbiera rozszalała Re
wolucja, dostrzega się zarazem fatalność i absurdalność tego krwawego 
procederu. Śmierć jest tu  — jak  wyrazi to następnie Hegel — „najzim 
niejsza i najpłytsza, śmierć, k tó ra  nie ma znaczenia większego niż prze
połowienie główki kapusty czy połknięcie łyku wody” 12, jest jednak n ie
uchronna, jest rezultatem  i kulm inacją raz uruchomionego i działającego 
odtąd samoczynnie mechanizmu społecznego przewrotu. Przeżyciu żywio
łowości procesu rewolucyjnego, odczuciu, że jest to zdarzenie m onstrualne, 
przebiegające według w łasnych reguł, towarzyszy świadomość, że jest to  
ruch burzący, destrukcyjny, by użyć języka Hegla — „Siła negatyw na”. 
Rewolucja postępuje, przechodzi kolejne fazy, próbuje ugruntow ać nowe 
instytucje, form y bytu, obyczaje i w ierzenia. Wszystko jednak, co stw o
rzy, jest efemeryczne, zostaje zmiecione przez kolejną falę, zanim zdoła się 
utrwalić.

Owo przeżycie „zagęszczenia” i intensyfikacji historycznego procesu, 
przeżycie ruchu historycznego jako żywiołu działającego niszcząco i zagra

9 S ain t-Just, W ybór pism, W arszawa 1954, s. 103 (mowa z 26 lutego 1794); por. 
też J. Baszkiewicz, Robespierre, W rocław 1976, s. 240. Reakcja de M aistre’a jest b a r
dzo charakterystyczna dla przeciwników Rewolucji, por. jego Considerations sur la 
France w: J. Trybusiewicz, De Maistre, W arszawa 1976, s. 127 (wybór pism).

10 M arie-Jeanne Roland, Pamiętniki,  W arszawa 1976, s. 127.
11 Por. Hegel, Zasady fi lozofii prawa,  W arszawa 1969, § 5, uwaga, s. 35. P rzem ia

ny w poglądach na Rewolucję, dokonujące się w raz z upływ em  czasu w obozie jej 
przeciwników, analizuje J. Szacki, K on trrew olucy jn e  paradoksy,  W arszawa 1965.

12 Hegel, Fenomenologia ducha, tłum . A. Landm an, t. II W arszawa 1965, s. 188.
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żającego egzystencji jed n o stk i13 prowadziło do głębokiej przem iany po
staw  wobec rzeczywistości społeczno-historycznej. Ludzie żyjący w czasie 
wielkich w strząśnień społecznych, zasadniczych przem ian ustrojowych 
i politycznych, uświadamiać sobie musieli w sposób dojm ujący wagę i zna
czenie procesu historycznego jako rzeczywistości stawiającej opór, samois
tnej, podlegającej w łasnym  determ inacjom , wyobcowanej od człowieka. 
Jednocześnie owa będąca w stanie ciągłych przem ian rzeczywistość spo
łeczna m usiała im jawić się jako nieprzejrzysta i niezrozumiała, nie pod
dająca się zabiegom rozjaśniania przez odwołanie się do dawniejszych kon
strukcji teoretycznych. Zawodziły klucze in terpretacyjne zarówno trądy- 
cyjno-chrześcijańskiej, jak  oświeceniowej proweniencji.

To zaciemnienie ,,horyzontu historycznego” przez chaos rew olucyj
nych wydarzeń, ten  fakt, iż równie dobrze niezrozumiałe były poszcze
gólne zdarzenia, jak  i całość procesu, przede wszystkim zaś kierunek, w 
którym  cały ten  ruch prowadził — zrodzić m usiały gwałtowną potrzebę 
refleksji nad sensem dziejów.

K onstrukcje historiozoficzne pojawiły się w m yśli europejskiej już 
dawniej, sięgają właściwie początków chrześcijaństwa w. Oświecenie w y
pracowało zręby własnej historiozofii, nigdy jednakowoż nie było w 
dziejach myśli europejskiej takiego zapotrzebowania na pomysły global
ne tłumaczące sens historii jak  na przełomie XVIII/XIX w. Uobecnienie 
się historii w tej postaci, jaką nadała jej groźna Rewolucja, było n ie
wątpliw ie pierwszym źródłem gwałtownej 'potrzeby historiozofii.

Pomysłów wytłum aczenia sensu historii powstaje w tedy wiele. Czymże 
są one w istocie, niezależnie od różnic między nimi? Można by powie
dzieć, ryzykując pewne uproszczenie, że pomysły historiozoficzne tego cza
su są reakcją świadomości ówczesnej na poczucie zagrożenia wywołanego 
przez żywiołowy charakter procesu historycznego, który  nie poddawał się 
racjonalizacji w zastanych kategoriach. Próby myślowego opanowania 
chaosu zdarzeń społeczno-politycznych i przeniknięcia nieprzejrzystości 
skłębionego wiru historii m ogły iść w różnych kierunkach. Wspólną jed 
nak ich cechą charakterystyczną jest, że nie poprzestaje się na stw ierdze
niu irracjonalności zdarzeń dziejowych, było to bowiem jednoznaczne z ka
pitulacją wobec przemożnego żywiołu, na co człowiek tak  silnie przezeń 
zagrożony jak gdyby nie mógł sobie pozwolić. Nie wystarczają też sche
m aty czysto deterministyczne. Ujawnienie antecedensów jakiegoś wyda
rzenia wskazywało na jego konieczność, ale nie na jego sensowność w ca

13 Por. H. Schmitz, Hegel als Denker der Individualität,  M aisenheim /Glan 1957, 
s. 24, 79 i nn., 82 i nn.

14 Por. K. Löwith, W eltgeschichte  und Heilsgeschehen, S tu ttgart 1961; Z. K udero- 
wicz, Filozofia dziejöw ,  W arszawa 1973.
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łości procesu dziejowego; w  tym  celu należało odwołać się do innej już 
zasady. Tylko myślenie teleologiezne może odnaleźć rację rw całości his
torycznej. Dzieje mogą być w pełni sensowne jedynie wtedy, gdy rozważa 
się je w perspektyw ie celu; w ten  sposób sankcję i rację w  rozum nym  
planie całości rozwijającym  się w  czasie uzyskuje wszystko, co wydaje 
się złem, krzywdą, cierpieniem  i nonsensem 13. Determ inizm  zresztą, w y
jaśniający żywiołowość procesu historycznego przez odwołanie się do 
swoistych praw, nie zaprzecza celowości zdarzeń i sensowi ogólnego planu 
dziejów, może go więc dopełniać. Daje się przeto wykorzystać w teleolo- 
gicznych w izjach historii. Myśl historiozoficzna jest oczywiście refleksją 
nad całością dziejów, jest próbą odnalezienia sensu w ciągu zdarzeń m i
nionych. Zdarzenia te jednak niechybnie prowadzą do współczesności 
i ona to stanowi najbardziej isto tny przedmiot namysłu. P ragnie się od
powiedzieć na pytanie, jak doszło do obecnego stanu rzeczy, jakie racje 
w przeszłości tkwiące go warunkowały. Próbuje się też zinterpretow ać 
przeszłość z perspektyw y globalnego celu, realizowanego w historii. Na
turę współczesności usiłuje się zrozumieć przez ukazanie jej genezy 
i umieszczenie jej w  ogólnym planie dziejów powszechnych. Współczes
ność dalej, w zależności od tego, jak  jest usytuow any twórca konstrukcji 
historiozoficznej w swojej teraźniejszości, może być przezeń traktow ana 
jako stan definityw ny lub tylko przejściowy. Może on przy pomocy swo
jej kon&trukcji teoretycznej próbować odnaleźć się w świecie go otacza
jącym  ujętym  jako ład, lub też budować schem aty tłum aczące przebiegi 
historyczne z nadzieją, iż dostarczy w ten sposób narzędzia inżynierii 
społecznej obliczonej na zmianę świata-

Zagadnienia powyższe tylko m arkujem y, bez intencji ich wyczerpania. 
Idzie nam  jedynie o zasygnalizowanie ogólnej kanw y problemowej, na któ
rej rozwijać będzie Hegel swoją filozofię polityki. N ietrudno przekonać się 
nawet pirzy pobieżnym przeglądzie myśli polityczno-społecznej epoki, jak 
typowym dla swego czasu jest on myślicielem, gdy podejm uje rozważania 
nad globalnym sensem  dziejów. Jednocześnie stwierdzić należy, że ze 
wszystkich podejmowanych ówcześnie rozważań nad historią, zamysł he
glowski jest najbardziej, jak  się zdaje, dalekosiężny, am bitny i śmiały. 
Narzuca on przez to pew ien sposób myślenia o historii i swoim system em  
tworzy zarówno wzór do naśladowania, jak  i negatyw ny punkt odniesie
nia dla tych, którzy mieli powody, by przeciwstawić się jego pomysłom. 
W tym  sensie Hegel jednocześnie wyraża ducha epoki i go współtworzy.

❖

* *

15 Por. T. K roński, Hegel i jego filozofia dzie jów ,  w: Hegel, W y k ła d y  z  filozofii 
dzie jów ,  t I. W arszawa 1958, s. XXX.
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W szlkicu niniejszym  pragniem y skupić uwagę nie tyle na problemie, 
jak  przeżycie przez Hegla Rewolucji mogło wpłynąć na kształtow anie się 
jego koncepcji historiozoficznej, ile na problem atyce węższej; usiłujem y 
podjąć próbę analizy niektórych osobliwości jego myśli politycznej, które 
u jaw niają się szczególnie dobitnie, gdy śledzi się ewolucję jego stosunku 
do Rewolucji Francuskiej oraz bada dokonywane przezeń analizy poszcze
gólnych zagadnień, bezpośrednio lub pośrednio do tej rew olucji się od
noszące.

Badacze m yśli politycznej Hegla podkreślają na ogół zgodnie, że sto
sunek  jego do Rewolucji Francuskiej był am biw alentny 16. Jest 'to n ie
wątpliw ie prawda: nie był on ani jej zapalonym entuzjastą (z w yjątkiem  
może okresu młodzieńczego), ani !też gwałtownym  krytykiem , co rzuca się 
w oczy, gdy porównam y jego stanowisko w 'tej sprawie z poglądami de 
M aistre’a, B urkę’a czy Novalisa 17. Źródła te j postawy są wielorakie i na
leży ich szukać w pierwszej kolejności w rozległych przemyśleniach i s tu 
diach Hegla nad historią i współczesnością, jakie podjął on już w końcowej 
fazie pobytu w uczelni Tybingeńskiej i kontynuował w czasie swojej 
guw ernerki, by dojść wreszcie do zarysowania zrębów system u w okresie 
jenajskim  .Studia te, niew ątpliw ie w niem ałym  stopniu stym ulowane 
aktualnym i w ydarzeniam i politycznymi, k tórych Rewolucja była głównym 
czynnikiem  sprawczym, doprowadziły do wypracowania horyzontu teo re
tycznego, w którym  mógł on rozważać z kolei zjawiska współczesnego ży
cia politycznego i społecznego.

Punktem  odniesienia oceny współczesności były w początkowej fazie 
rozwoju poglądów Hegla jego wyobrażenia dotyczące antycznej wspól
noty polis, form y społeczno-duchowej, w której całość życia i dążeń tw o
rzących ją jednostek była podporządkowana integrującej je etycznej ogól
ności — państw u. Była to dla nich wartość najwyższa, przejaw  ich wol
ności i sfera autoafirm acji18. M ieszkańcy polis „jako ludzie wolni, byli 
posłuszni prawom, które sami sobie nadali, słuchali ludzi, których w ybra
li na swoich zwierzchników” 19. Przez pewien okres czasu był to  dla Hegla

16 Por. np. J. R itter, Hegel et la Révolu tion  française, Paryż 1970, s. 17—19, pas-  
sim; J. H aberm as, Hegels K r i t ik  der Französischen Revolution  w: Theorie und Praxis. 
Nauwied a. R. u. Berlin 1963, s. 105; O. Pöggeler, Philosophie und Revolu tion  beim  
jungen Hegel  w: Hegels Idee einer Phänomenologie des Geistes,  Berlin 1973, s. 11.

11 Por. J. R itter, op. cit., s. 33, przyp. 18; Leo Strauss, Praw o naturalne w  św ie t le  
historii, W arszawa 1969, s. 268 i nn.

18 Por. Hegels theologische Jugendschriften,  hrsg. v. H. Nohl, Tübingen 1907, 
s. 222; J. Hyppolite, Introduction à la Philosophie de l’histoire de Hegel, Paryż 1948, 
s. 27 i nn.

19 Hegels theologische Jugendschriften,  s. 221.
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nie tylko ideał ustro ju  społecznego, wierzył on, że ideał ten może być re
stytuow any w czasach m u współczesnych.

Ideał młodzieńczy, ideał „rozum u i wolności”, którego ucieleśnieniem 
była antyczna republika cnoty, zrodził się niew ątpliw ie ze wspólnych dys
kusji i lek tur w gronie przyjaciół w czasie studiów w Tybindze 20. Ale na 
lek tury  te i dyskusje niem ały wpływ miały aktualne wydarzenia społecz
no-polityczne. Hegel w młodości był nam iętnym  czytelnikiem  pism  J. J. 
Rousseau 21, który  nieustannie cnotę starożytnych staw iał za wzór współ
czesnym. Zaś Rewolucja Francuska, której niektórzy przywódcy pragnęli 
realizować ideał polityczny Jana Jakuba drapowała się w togę rzymską 22. 
Fascynacja antykiem , w szczególności Grekami, m iała u Hegla i jego 
przyjaciół z Tybingi jeszcze inne źródła 23, nie bez znaczenia jednak był 
fakt, że rew olucja głosiła ideał cnoty i poświęcenia w imię wolności, że 
czyniła z bourgeois, zanurzonych w sferze prywatności, obywateli — ludzi 
oddanych dobru ogólnemu i wolności. W spólnota wolnych ludzi, zjedno
czonych wokół republiki jako najwyższego dobra, oddanych aż do śmierci 
sprawie wolności, była w czasach młodości filozofa faktem  po drugiej 
stronie Renu i zdawała się zapowiadać nową erę ludzkich dziejów. Świa
domość przełomowości epoki nakazyw ała Heglowi zwrócić się ku w artoś
ciom, których realizacja powszechna wydawała się wielu ludziom bliska. 
Pragnie on nie tylko reform y ustro ju  politycznego. Przyszłość niesie z so
bą przem ianę totalną, przybliża królestw o b o że24. Chrześcijaństwo, pro
dukt rozkładu antyku, należy do przeszłości i jego miejisce zajm uje no wa 
religia. Religia ta, subiektyw na religia ludowa, bez au to ry tetu  zew nętrz
nego i irracjonalnych dogmatów, przem aw iająca do rozumu i serca, prze
kształci pogrążonych w partykularyzm ie ludzi w entuzjastów obowiązku 
i cnoty, rozbudzi ich natu ralną skłonność ku dobru, umożliwi im uzyska
nie m oralnej autonom ii i w olności23.

20 Hegel do Schellinga, koniec stycznia 1795, Briefe von und an Hegel, Bd 1, 
Säm tliche W erke,  Bd. 27, H am burg 1962, s. 18.

21 D okum ente  zu Hegels Entwicklung,  s. 430.
22 M arks, 18 B ru m aire’a L u dw ika  Bonaparte, W arszawa 1975, s. 33—34.
23 Fascynacja antykiem  w ystępuje powszechnie w kulturze niem ieckiej w czasach 

młodości Hegla (Lessing, W inckelmann, H erder, Goethe, Schiller, H ölderlin i inni) 
i pełni różnorakie funkcje, m.in. jako punkt odniesienia krytycznych analiz zjaw isk 
duchowych i społecznych współczesności. Por. B. Bourgeois: La pensée politique de 
Hegel, Paryż 1969, s. 27 i nn.; B. Bravo, Philologie, histoire, philosophie de l’his
toire,  W rocław 1968, s. 63 i nn., 140 i nn.

24 Por. lis t do Schellinga cytowany w przyp. 20 oraz li.st H ölderlina do Hegla 
z 10 liipca 1794 w: F. Hölderlin, Pod brzem ieniem  mego losu. L is ty  — Hyperion,  
W arszawa 1976, s. 77—78.

25 Hegels theologische Jugendschriften,  s. 18 i nn.
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Rozwijana w pismach młodzieńczych koncepcja stworzenia religii pu
blicznej, kształtującej postawy m oralno-polityczne ludu i przygotowującej 
go do uczestnictwa w wolnym państw ie ma niew ątpliw ie swoje źródło nie 
tylko w lekturach pisarzy oświeceniowych, w szczególności Lessinga 
i Rousseau, ale czerpie także inspiracje z jakobińskich eksperym entów 
z kultem  Istoty Najwyższej 26.

Godne uwagi ;też jest, że Hegel rozw ijając swój program  wychowania 
ludu w duchu cnoty, wolności i zespolenia we wspólnocie politycznej za 
pośrednictwem  religii publicznej przyjm uje oświeceniową ideę człowieka 
jako bytu dobrego z natury , podatnego na kształtowanie, łatwo mogącego 
wyzbyć się niższych uczuć i egoizmu 27. W ydawać się mogło Heglowi, że 
na cnocie oparta republika Rewolucji realizuje praktycznie ideał wycho
wania obywatelskiego przez ustanowienie instytucji zgodnych z rozumem 
i ku ltu  oddziałującego na wyobraźnię.

Ale oto republika cnoty upada. W młodzieńczym światopoglądzie Hegla 
wywołuje to głęboki kryzys. Kryzys ten, który  według zgodnej opinii ba
daczy przypada na lata jego pobytu we Frankfurcie (1797— 1800), stanie się 
źródłem płodnych dociekań i rozważań nad współczesnością i historią. Do
prowadzą one do zasadniczego przeorientowania stosunku m yśliciela do 
rzeczywistości. Zamiast przeciwstawiać żałosnej współczesności heroiczny 
ideał, przyw ołany z historii jako ideał rozumu, Hegel uważa teraz, że ro
zum winien wniknąć w m echanizm y dziejowe i szukać wytłum aczenia 
wydarzeń. Dlaczego państwo cnoty powołane do istnienia przez jakobi
nów okazało się efemeryczne? — Dlaczego państwo to, zanim upadło, 
wyrodziło się w  państwo 'terroru? — Odpowiedzi na to pytanie należy szu
kać zarówno w naturze samej Współczesności, jak w charakterze procesów 
społecznych przeszłości, k tóre doprowadziły do wyłonienia się dziś istnie
jących form życia społecznego. Republikańskie instytucje Grecji i Rzymu 
zagrożone były już wtedy, gdy jeszcze istniały. Gdy siły destrukcyjne 
zyskały przewagę, m usiały zniknąć. Wszelka próba powołania ich dzisiaj 
do istnienia musi nieodwołanie skończyć się klęską. W zrost bogactwa i nie
równości, pogrążenie się członków tych społeczności w rozkoszy używa
nia doprowadziły do zmierzchu wspólnotę polityczną opartą  na „wolnej 
etyczności”. W Im perium  Rzymskim instytucje republikańskie uległy lik
widacji, sfera polityki stała się domeną tyrańskich władców, indywidua 
przestały być obywatelami, dawni obywatele stali się poddanymi państwa, 
które odtąd jaw iło się im jako siła zewnętrzna i obca. „Obraz państw a ja 
ko w ytw oru jego własnej działalności znikł z serca obywatela [...] Wszelka 
działalność, wszelki cel odnosi się teraz do tego, co indywidualne, nie ma

26 Por. G. Lukäcs, Der junge Hegel, Berlin 1954, s. 45—60.
27 Hegels theologische Jugendschriften,  s. 19.
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już działalności w imię całości, w  imię idei — każdy albo pracuje dla sie
bie, albo zmuszony jest do pracy dla innego” 28. Wolność polityczna prze
stała istnieć, a pirawo obywatela stało się praw em  pryw atnym , gw arantu
jącym  posiadanie jako dysponowanie własnością. „Praw o abstrakcyjne” 
sankcjonuje i w yraża społeczny stan rzeczy, w którym  indywidua w ystę
pują jako wolni posiadacze, m ogący wchodzić z sobą w określone relacje 
przez wzajemne uznanie się i umowę 29. Gdy znika całość, indywiduum  
wyosobnia się jako wartość samocelowa, jako swoisty, skończony, m ający 
sobie wystarczyć absolut.

Współczesność kontynuuje form y życia zrodzone w okresie rozkładu 
społeczeństwa antycznego. Co więcej, procesy dezintegracyjne, które za
częły się ówcześnie, w dzisiejszym świecie osiągnęły swoje apogeum. Nie 
jest przypadkiem , że w tedy to właśnie, w okresie frankfurckim , Hegel, tak 
zawsze fascynujący się wydarzeniam i politycznymi i historią, by pogłębić 
swoje rozumienie współczesności — sięga do ekonomistów angielskich 3fl.

Mówiliśmy o upadku jakobińskiej republiki cnoty i znaczeniu tego 
wydarzenia w  kształtow aniu się myśli politycznej Hegla. Ale zanim  ta 
republika upadła, jej porwane entuzjazm em  rew olucyjnym  wojska zdołały 
pokonać arm ie pierwszej koalicji. Obrońcy osiągnięć Rewolucji wkroczyli 
na tereny  państw  niem ieckich jako zdobywcy. Utracono „jeden z najpięk
niejszych krajów  niemieckich, kilka m ilionów jego mieszkańców” 31, na 
pokonanych nałożono kontrybucję. Trudno przecenić wpływ tych w yda
rzeń na kształtow anie się myśli politycznej Hegla. W ydarzenia rew olucyj
ne zachodzące po drugiej stronie Renu i ty le  budzące nadziei na prze
mianę rzeczywistości politycznej w  Niemczech, nadziei tym  bardziej uza
sadnionej, że naród ten  — dzięki wystąpieniu K anta i jego następców — 
przeżywa właśnie rew olucję duchową 32, w ydarzenia te, przebiegające pod 
hasłami braterstw a, równości i wolności ludów, przynoszą oto Niemcom

28 Ibidem,  s. 223.
29 Hegel, Ueber die wissenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechts  w: 

Jenaer Schriften,  B erlin  1972, s. 393—394; Jenaer Realphilosophie,  Berlin 1969, s. 217 
i nn.

30 y j  roku 1799 Hegel czyta i konspektuje pracę Jam esa S teuarta , Principles of 
political Oeconomy  (Londyn 1767), k tórej przek ład  niem iecki ukazał się w la tach  
1769—1772. Tekst tego konspektu zaginął bezpowrotnie i znany jest badaczom jedy 
nie z krótkiego om ówienia u Rosenkranza (Hegels Leben,  s. 86). Problem owi kon
frontacji filozofii społecznej Hegla i S teuarta  poświęca pracę P. Chamley, Economie  
politique et philosophie chez S teuart et Hegel, Paris 1963. Wagę i znaczenie lek tu r 
ekonom istów angielskich dla kształtow ania się myśli Hegla pierwszy w ydobył i pod
kreślił G. Lukacs w  Der junge Hegel.

31 Hegel, Die Verfassung Deutschlands  w: Politische Schriften,  s. 4, 115.
32 Hegel do Schellinga, 16 kw ietn ia 1795, Briefe von und an Hegel, Bd. I, s. 23 — 

—25.
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klęskę w starciu zbrojnym. Rzeczywistością są nie te hasła, ale bru talna 
walka państw  na śmierć i życie. Znam ienna jest reakcja Hegla na ten  fakt. 
Republika francuska jawi się mu już nie jako wcielenie cnót ogólnoludz
kich, ale jako zwycięskie m ocarstwo w ykorzystujące swój sukces m ilita r
ny kosztem rodaków Hegla i tym  samym zagrażające substancji narodo
wej Niemców. Zdaje się, iż to doświadczenie jest źródłem poglądu Hegla, 
że państwo jako polityczna organizacja narodu jest dobrem najwyższym, 
bez którego naród, istniejący wśród innych narodów i przez nie zagrożony, 
nie może zachować swego trw ania. Dzieje są dziejami narodów tw orzą
cych państwa. Zwycięstwo Francuzów nie było przypadkowe. Francja sta
ła się państwem  dzięki Rewolucji, państwem  nowożytnym, gdzie wszyst
kie m om enty życia narodu zostały zintegrowane w spójną jedność i pod
porządkowane politycznej całości. Przewaga strukturalna republik i fran 
cuskiej, jej nowoczesność jako państw a owocowała w zwycięstwie, podczas 
gdy klęska Rzeszy Niemieckiej ujaw niła jedynie fakt od dawna znany, że 
„Niemcy nie są już państw em ” 33. Nauka płynąca z klęski jest jedna: by 
zachować swoją substancję narodową, by nie przepaść, jak np. Polacy czy 
Włosi, Niemcy muszą stać się państwem  nowożytnym, muszą w swoim 
łonie dokonać głębokiej reform y, polegającej na gruntow nej przebudowie 
swoich insty tucji politycznych. Hegel rozpatruje w ydarzenia polityczne 
już nie w kategoriach postulatów m oralnych, ale w  kategoriach czysto po
litycznej efektywności. W rozprawie politycznej Die Verfassung Deutsch
lands, powstałej po przem yśleniu rezultatów  klęski koalicji w starciu 
z Francją, Hegel 'przywdziewa maskę niem iecki ego Machiavella 34. Rychło 
uświadamia sobie jednak, że nie ma w Niemczech człowieka, k tóry  w ystą
piłby jako dysponujący siłą au to ry tet polityczny, zdolny do stworzenia no
woczesnego państwa. Niemcy nie są w stanie o własnych siłach stanąć w 
rzędzie nowożytnych narodów Europy 3S. Ciążą nad ich losem fatalne cie
nie przeszłości. Nie tylko nie m ają  swego Tezeusza, ale nawet Cezara Borgii.

Znam ienny obrót przybrały w tym  czasie wydarzenia rew olucyjne we 
Francji. Republika cnoty przekształciła się w republikę terroru , wola 
powszechna ludu w wolę tyrana; ty ran  zostaje wreszcie obalony, powstają 
rządy nielicznych (Dyrektoriat), te rychło przechodzą w  rządy jednego 
człowieka (Napoleon). Pierw szy konsul w roku 1804 obwołuje się cesa
rzem Francuzów.

Ten proces przejścia od republiki do m onarchii, k tó ry  już przedtem  
z taką uwagą studiował Hegel na przykładzie historii Rzymu 36, ugrunto

33 Die Verfassung Deutschlands, s. 3, 116.
34 Poir. ibidem,  s. 87 i nn.
35 Por. O. Pöggeler, op. cit., s. 52, 58-—59.
36 Powołując się na Gibbona (Jenaer Schriften,  s. 392).
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wuje w jego świadomości przekonanie, że powrót do cnoty antycznej, s ta 
nowiącej fundam ent wolnej rep u b lik i37, powrót do owej zintegrowanej 
społeczności jako stanu trw ałego, jest dziś niemożliwy. Obserwacja dyna
miki procesu rewolucyjnego i przem ian insty tucji 'politycznych we F ran 
cji skłania Hegla do poszukiwania w tym  ruchu prawidłowości historycz
nej. Z przemyślenia tych wydarzeń rodzi się ostatecznie heglowska kon
cepcja procesu historycznego i jego doktryna polityczna. Hegel odrzuca 
zarówno pogląd reakcjonistów , że Robespierre był po prostu krwawym  ty
ranem, jak  i stanowisko entuzjastów Rewolucji, że Napoleon był jej zdraj
cą. Przekonuje się, że sekwencja wydarzeń miała charakter konieczny 
i stara się ją pojąć jako konieczną właśnie. „Tyrania” Robespierre’a była 
niezbędna, gdyż tylko w  ten 'sposób można było ustanowić państwo, zmusić 
wielość jednostek partykularnych  do posłuszeństwa i poddać je rygorom  
ogólności. Robespierre w ystąpił tu  w roli nowoczesnego Tezeusza. Jego 
wola władcy nie była czystą arbitralnością, ale „w sobie praw em ” 3S, które 
musiało dojść następnie do głosu jako praw da jawna, jako świadoma siebie 
wola; gdy zaś wola stała się świadomą, strach, przy pomocy którego tyran  
wymuszał posłuszeństwo, stał ¡się zbyteczny, to  znaczy zbytecznym  stał 
się sam ty ran  i dlatego został przez lud obalony 39. W Jenajskiej filozofii 
ducha  (1805— 1806) Hegel pisze o Robespierze: „Siła go opuściła, p o n i e 
w a ż  o p u ś c i ł a  g o  k o n i e c z n o ś ć  i dlatego został obalony prze
mocą” 40. System  tyrański przechodzi w państwo prawa. A to państw o 
praw a — to właśnie państw o Napoleona. Hegel w Napoleonie widzi legal
nego spadkobiercę rewolucji, męża stanu  i „nauczyciela p raw a” 41 ludów, 
który  stał się twórcą trw ałego ii rozumnego ładu przez to, że przezwyciężył 
skrajności rew olucyjnego okresu republiki i zbudował nowoczesny orga
nizm  polityczny.

Można by pomyśleć, że Hegel obserw ując poczynania Napoleona za
równo jako zwycięzcy kolejnych koalicji, jak też jego budownictwo' no
wego rég im e’u w Europie ii nie znajdując w Niemczech sił politycznych, 
które m ogłyby przebudować zmurszałe instytucje polityczno-społeczne 
Rzeszy, przelał całkowicie swoje nadzieje na niego. Tak też było w isto
cie. „Wielki nauczyciel praw a państwowego mieszka w Paryżu” — pisał 
20 sierpnia 1807 r. do N ietham m era. „Niemieccy władcy nie pojęli jeszcze,

37 Powołanie się na M onteskiusza w: Hegels theologische Jugendschriften,  s. 223. 
Problem : Hegel a M ontesquieu rozważa G. P lan ty-B onjour w  zbiorze Hegel et le 
siècle des lumières,  P aris 1974, s. 7—24.

38 Jenaer Realphilosophie, s. 247.
39 Ibidem,  s. 248.
“  Ibidem.
41 Por. Hegel do N ietham m era 29 sierpnia 1807, Politische Schriften, s. 310.
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na czym polega idea wolnej m onarchii, nie próbują też jej zrealizować. 
Napoleon zorganizuje to wszystko” 42.

Ale oto dożył myśliciel, tak bacznie i z pasją obserw ujący scenę poli
tyczną swojej epoki, także upadku swego herosa. „Dusza św iata”, którą 
miał szczęście oglądać na uilicach Jeny  po zwycięstwie nad  pruską arm ią, 
została pokonana wreszcie przez kolejną koalicję europejskich monarchów. 
Rozwój wydarzeń przebiega wyraźnie nie po myśli Hegla. Nie sym paty
zuje on z „wyzwolicielami”, pruskim i patriotam i oraz „Kozakami i Basz
k iram i” . Pisze z ironią do Nietham mera: „A więc mamy się dobrze tylko 
wtedy, gdy wróg przychodzi” 43.

R estytucja ancien reg im e’u przez zwycięskich m onarchów zebranych 
na Kongresie W iedeńskim nie zachwiała w iary Hegla w jego zrodzony 
z rew olucji ideał, ani nie podważyła jego głębokiego przekonania, że rozum 
realizuje się w dziejach. Mimo straszliwej antynapoleońskiej reakcji prze
ciwnicy wolności nie są w stanie zawrócić niezłomnego biegu historia. 
„U trzym uję — pisze do N ietham m era — że duch świata wydał czasom 
rozkaz 'postępować naprzód; kom enda ta w yw ołuje sprzeciw. Ale istota 
owa m aszeruje jak  opancerzona i zw arta falanga, m aszeruje naprzód nie
złomnie i niepostrzeżenie jak  słońce na nieboskłonie, nie zważając na żad
ne przeszkody. Niezliczone lekkozbrojne oddziały walczą tu  i tam  na flan
kach, ale większość w  ogóle nie orientuje się o co idzie, jedynie dostaje po 
głowie, jakby od niewidzialnej ręk i” 44. Wywód ten  można odczytać oczy
wiście jako wyraz kom pensacyjnej w iary w ideał mimo przeciwności. F i
lozof niew ątpliw ie czuł się coraz bardziej zmęczony swoją epoką, która 
dostarczyła m u tyle złudzeń, nie szczędziła też niepokojów i rozczaro
wań 4S. Można by  nawet powiedzieć, że w  wyniku udręczeń związanych 
z przeżywaniem  swego czasu Hegel zbudował sobie historiozofię, która po
zwalała mu godzić się z przeciwnościami losu, zachować w obliczu traum a- 
tyzujących wydarzeń pełen rezygnacji spokój mędrca. Charakterystyczne 
jest, że Hegel wycofuje się coraz wyraźniej, wraz z postępem czasu, z po
zycji aktyw isty  pragnącego wpłynąć na przebieg wydarzeń historycznych 
na pozycję ich biernego obserwatora, k tóry  odmawia sobie prawa do prze
ciwstawiania ideału tem u, co jest, i zadowala się odnajdyw aniem  w świe-

42 Ibidem.  O roli szczególnego k u ltu  Napoleona w filozofii Hegla patrz  m.in. 
A. Kojeve, ln troduction  a la lecture de Hegel, P aris 1947.

43 Politische Schriften,  s. 323 (list z 21 m aja 1813).
44 List z 5 lipca 1816, ibidem,  s. 341.
45 Hegel do Creuzera, 30 października 18191: „Ich bin gleich 50 Ja h re  alt, habe 30 

davon in diesen ewig unruhvollen Zeiten des Fürch tens und Höffens zugebracht und 
hoffe, es sei einm al m it dem F ürch ten  und Hoffen aus. (Nun) muss ich sehen, dass 
es im m er fontw ährt, ja, m eint m an in  trüben  S tunden, im m er ärger w ird” (Politische  
Schriften,  s. 354).
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cie rzeczywistym  sensu i racji 46. Ta nasilająca się wraz z wiekiem postawa 
„rozum iejąca” zmęczonego swoim czasem myśliciela doprowadzi go w koń
cu przecież do przekonania, że dopiero porządek R estauracji zawiera w 
sobie pełnię i spokój zrealizowanego ideału. Młodzieńcze hasła „rozumu 
i wolności” zaczerpnięte z pism politycznych pisarzy Oświecenia i an 
tyku, w sparte rozbudzaną nadzieją, wywołaną przez zryw  rew olucyjny 
francuskiego ludu, pozostaną stałym  wyznaniem w iary filozofa. Znam ien
nie będzie jednak ewoluowała treść polityczna tych młodzieńczych haseł. 
Zmieni się także ich odniesienie do rzeczywistości społeczno-politycznej: 
zawsze pozostaną one punktem  oparcia dla oceny tej rzeczywistości, ale 
z przeciwstawionego jej m oralnego postulatu przekształcą się w  obecną 
w niej stale zasadę. Rzeczywistość tym  samym będzie mogła być potrak
towana jako sekwencja przebiegających w czasie zdarzeń, zawierających 
im m anentną logikę i teleologię. „Poznanie nasze — dowodzi we W stępie  
do W ykładów  z filozofii dziejów  — dąży do tego, by zrozumieć, że zamie
rzenia wiekuistej m ądrości spełniły się zarówno w dziedzinie przyrody, 
jak i w dziedzinie rzeczywistego i czynnego w świecie ducha. O tyle też 
jest nasze rozważanie teodyceą...” 47.

Spojrzenie na filozofię dziejólw Hegla i związaną z nią jego filozofię po
lityczną w  ścisłym związku z jego biografią umożliwia ujaw nienie intencji 
filozofa, biorącej się niew ątpliw ie z przeżycia przezeń swoich czasów, zmie
rzającej do odnalezienia się w chaosie w ydarzeń przez wpisanie w  nie te- 
leologicznego schematu.

Ujęcie współczesności jako koniecznego wyniku stanów poprzedzają
cych, a tym  samym całej ludzkiej historii jako sensownego ładu, teleolo- 
gicznego ciągu zm ieniających się form  życia i kultury , pozwalało oczy
wiście przezwyciężyć przeżycie zagubienia, chaosu i bezsensowności tego, 
co się właśnie działo, nie mogło jednak dostarczyć środków um ożliw iają
cych jednoznaczną ocenę tego czy innego fak tu  historycznego z punktu  
widzenia przyjętego systemu wartości. Na gruncie heglowskiego historyz- 
mu łatw o było orzec o określonym  wydarzeniu, że nastąpiło, bo m usiało 
nastąpić, o innym  z kolei, k tóre odchodziło w przeszłość, że historia wydała 
na nie wyrok. Heglowska historiozofia sugerowała zarówno łatw y opty
mizm, jak imm oralizm  — o grzechy te była też niejednokrotnie posądza

46 Por. Przedm owę do Zasad fi lozofii prawa,  W arszawa 1969, s. 6 i nn.; Ueber  
die englische Reform bil  w: Hegels Schriften zur Politik und Rechtsphilosophie,  
Leipzig 1913, s. 303—-304, 320.

47 W y k ła d y  z  fi lozofii dzie jów ,  t. I, s. 24, por. też s. 55 i list do Zellm anna z 23 
stycznia 1807, Politische Schriften,  s. 305.
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n a 48. Łatwo Heglowi zarzucić, że usprawiedliw iał zarówno terro r jako
biński, jaik reakcję nań, że przez swój wysiłek poszukiwania „rozum u” 
w systemie politycznym Restauracji wyraził na system ten swą moralną 
zgodę, że „m ocniej” w sensie filozoficznym uspraw iedliw ił teraźniejszość 
niż ci, którzy starali się ją uprawomocnić przez .proste stw ierdzenie faktu 
jej istnienia. Heglowska koncepcja realizującego się w  dziejach rozumu 
tożsamego z wolnością zawierała w sobie fundam entalną wieloznaczność 
i można to uważać za jej istotny m ankam ent. Historia recepcji myśli Heg
la pokazuje jednak, jak płodna to  była wieloznaczność. Niewątpliwie, sta
rzejący się myśliciel jakby ustępował pod naciskiem  zdarzeń historii, stę
piając polityczną wykładnię ideału swojej młodości, ale uczniowie, inspi
ru jąc się duchem  pism  swego mistrza, nie znając przy tym  treści pozo
stających w rękopisie jego wczesnych prac, zdołali przywrócić na no
wo zawarte w  nich radykalne politycznie treści.

W ydaje się jednakowoż, że historiozofii Hegla, w szczególności zaś je 
go filozofii politycznej nie można oceniać jedynie w zarysowanej wyżej 
perspektywie. Dążenie Hegla, by szukać rozum u w tym, co rzeczywiste, 
co realnie istnieje, nie daje się zredukować do kom pensacyjnej postawy fi
lozofa, który  za wszelką cenę chce pojednać się z rzeczywistością, zacho
wując jednocześnie wolność jako istota myśląca, przez udzielenie tej rze
czywistości rozum u i  sensu. Jest w tym  coś więcej jeszcze i to więcej od
naleźć się daje w treści heglowskiej doktryny społecznej. Gdy Hegel mówi: 
Hic Rodus, hic salta, chce on także — i stanowi to niebłahy składnik jego 
filozoficznego wysiłku — zrozumieć i opisać otaczający go świat w jego 
szczególnych właściwościach. Ma on świadomość, iż współcześni są św iad
kami narodzin nowego kształtu  rzeczywistości polityczno-społecznej, rozu
mie, że wszystkie powikłane ruchy  historyczne, które tak jaskrawo jawią 
się obserwatorowi, są wyrazem  w yłaniania się świata nowego ze starego 
porządku społecznego, odchodzącego nieodwołalnie w  przeszłość. Hegei 
pilnie się przygląda tym  ruchom  narodzin nowego świata, proces jego w y
łaniania się bada jak  u c z o n y ,  analizując okoliczności jego powstawania 
i sięgając daleko w  jego prehistorię. Ten nowy świat, którego zarys Hegel 
dostrzegł w yraźnie i którego adekw atną charakterystykę podał jako jeden 
z pierwszych, tlo nowożytne społeczeństwo b u r ż u a z y j n e .  Hegel ry 
chło zrozumiał, że Rewolucja Francuska jest tylko końcowym, spektaku
larnym  aktem  cicho i w ukryciu przebiegającego od dawna procesu dojrze
wania tego nowego ładu społecznego. W postawie Hegla, postawie obser
watora, którą uprzednio określiliśmy jako w yraz bezsiły człowieka uświa
damiającego sobie, iż ma do czynienia z procesem żywiołowym, na k tóry

48 Por. K. Popper, The Open Society  and its Ennemies, London 1969, t. II, rozdz. 
12; L. S trauss, op. cit., s. 39—40, 104.
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nie ma wpływu, w owej postawie obserw atora historycznego spektaklu, 
jaką dem onstruje w swojej filozofii Hegel, zawiera się jego szczególny 
walor jako myśliciela politycznego. Hegel był w pełni świadom, że wielki 
dram at historyczny jego czasu polega na zmaganiu się dochodzącego do 
pełni praw ¡porządku burżuazyjnego z porządkiem feudalnym, był świa
dom tego faktu  i, w przeciw ieństwie do większości mu współczesnych pi
sarzy politycznych, którzy łatwo dokonywali politycznych opcji, nie soli
daryzował się w pełni z żadnym  z tych porządków, a mówiąc ściślej, nigdy 
nie był entuzjastą ideologii tych porządków. Odrzucał z równą mocą m ie
szczański liberalizm  indywidualistyczny, jak feudalną ideę społeczeństwa 
stanowego i przywilejów ugruntow anych na dawności.

* *

Próbując naszkicować ewolucję politycznych poglądów Hegla zwróci
liśmy uwagę, że był on w  młodości zwolennikiem polis i rew olucyjnej re 
publiki opartej na cnocie. Do tego m otywu jego myśli politycznej musimy 
jeszcze wrócić, idzie nam bowiem ciągle o to, by ukazać jej związek 
z Wielką Rewolucją.

W młodzieńczych pismach, k tórych  fragm enty już cytowaliśmy, to jest 
w Volksreligion und Christentum  oraz Die Positiv ita t der christlichen Re- 
ligion, Hegel ostro przeciw staw ia rzeczywistość współczesną antycznej 
polis, idealizuje przy tym  ową polis nie szczędząc kry tyki współczesności. 
Sugerowaliśm y też, że jego fascynacja republikańskim i instytucjam i an ty 
ku mogła mieć swoje źródła w przeżyciach związanych z ustanowieniem  
jakobińskiej republiki cnoty. Mógł on łudzić się nadzieją, że Rewolucja 
Francuska wskazuje drogę realizacji ideału. Suw erenny — podobnie jak 
w czasach antycznych — lud dyktował sobie oto prawa wolności. Z d ru 
giej strony staraliśm y się ukazać, jak  to już w owych wczesnych pismach 
Hegel wskazywał na czynniki, których działanie w dziejach Rzymu, a na
wet Aten przyczyniło się do rozkładu insty tucji republikańskich i ustano
wienia na ich miejscu autorytatyw nego państwa. Państwo to zniszczywszy 
wolność polityczną zepchnęło indywidua w sferę prywatności. Istotnym  
czynnikiem, k tó ry  się najbardziej do tego przyczynił, był wzrost bogactwa 
i luksusu. Trzeba od razu powiedzieć, że idea ta nie była oryginalnym  po
mysłem Hegla. Spotkać ją można zarówno u starożytnych myślicieli poli
tycznych49, jak  u współczesnych. W szczególności zauważyć ją mógł Hegel 
u Gibbona i J- J. Rousseau. Klęska republiki cnoty musiała — jak  się zda
je — skłonić go do pogłębienia badań w tym  kierunku. Uświadamia on

49 Por. P laton, P aństwo,  372 E i inn.; W. Jaeger, Paideia,  t. II W arszawa 1964, 
■s. 256; Arystoteles, Polityka,  1286 b.
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sobie, że o ile już w Rzymie bogactwo dochodzi do tak wielkiego znacze
nia, to współcześnie jego crola radykalnie się zwiększa. O ile dla starożyt
nych, przynajm niej w  czasach republikańskich, bogactwo stanowiło tylko 
środek 50, dziś staje się jedynym  celem działań jednostek. Dzisiejsze indy
widuum nie trak tu je  już siebie jako środka, zaś wspólnoty jako celu, samo 
sobie staje się celem. Społeczność dzisiejsza rozpada się na wielość jedno
stek  skierow ujących całą swoją energię na zdobywanie środków zaspoko 
jen ia  potrzeb. Pism a ekonomistów angielskich, po które sięgnie niebawem 
Hegel, pozwolą m u głębiej uświadomić sobie s truk tu rę  i mechanizmy dzia
łania nowożytnego społeczeństwa. Odkrywa, że sfera pracy i zaspokajania 
potrzeb tw orzy złożony układ więzi społecznych, których wyrazem  praw 
nym  jest prawo posiadania rzeczy; układ, w którym  ludzie — jako indy
widualne wole, wole egoistycznych jednostek — wchodzą ze sobą w kontakt 
za pośrednictwem  przedm iotów 51. Rzecz, przedm iot staje się środkiem 
więzi, pośrednikiem  między jednostkami, k tóre działając w perspektywie 
indywidualnej w  w yniku tych właśnie działań w ytw arzają skutki dalej 
sięgające, niż ich świadome zam iary 52. Dzięki studiom ekonomicznym He
gel uświadamia sobie, że doktryny  Oświeceniowe, wywodzące się z zało
żeń praw no-naturalnych, akcentujące rolę rozum nej woli w kształtow aniu 
racjonalnych podstaw społeczeństwa, nie wyrażają prawdziwie rzeczywi
stych mechanizmów funkcjonowania życia społecznego. Nowożytne spo
łeczeństwo, w przekonaniu Hegla, charakteryzuje się tym, że w jego łonie 
wykształciła się w  sposób żywiołowy sfera stosunków społecznych, które 
pow stają w wyniku zazębienia się działań indywiduów m ających na celu 
zaspokojenie swoich potrzeb przez pracę i wymianę. „Ogólność” w yła
niająca się w w yniku działań indywiduów skierowanych na realizację 
partykularnych  celów, a więc system  prawidłowości określających funk
cjonowanie społeczeństwa, w stosunku do owych działających indywiduów 
jaw i siię jako rodzaj determ inizm u natu ry  przyrodniczej, realizującego się 
przez wielość przypadków 53. Prawidłowości tego system u nie mogą być 
przez owe jednostki poznane, nie mogą one więc ani kierować się nimi w 
swoim postępowaniu, an i tym  bardziej modyfikować dokonującego się ży
wiołowo procesu zgodnie ze swoimi świadomymi zamiarami. W nowożyt
nym  społeczeństwie zatem żaden z członków w nim  działających nie jest 
świadom ogólnego kierunku jego ruchu 54.

Tak więc heglowska refleksja nad przebiegiem Rewolucji, pogłębiona 
przez studia nad ekonomią polityczną, skłania go do przyjęcia tezy, k tóra

50 Por. Arystoteles, E tyka  n ikom achejska,  1096all; 1097a27.
51 Jenaer Realphilosophie,  s. 231 i nn.
52 W yk ła d y  z fi lozofii dzie jów ,  t. I, s. 39 i nn.
53 Jenaer Realphilosophie,  s. 231 i nn.
51 Por. J. H aberm as, op. cit., s. 105—-106.
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ugruntow uje się w  jego świadomości i stanie się następnie podstawą jego 
koncepcji historii, że całość ruchu  dziejów ludzkich odbywa się poza świa
domością działających w niej podmiotów, zaś ich wyobrażenia i idee, w y
tw arzane przez nich w określonych fazach tego ruchu, stanowią jedynie 
wyraz ich społecznej sytuacji, „fałszywą świadomość”, za pośrednictwem  
której starają się one wyrazić tę  sytuację i usensownić swoje działanie. 
Tłumaczy to jednocześnie f i a s k o  program u przywódców Rewolucji, 
którzy przez odwołanie się do oświeceniowej ideologii „praw  człowieka” 
chcieli zbudować społeczeństwo oparte na racjonalnych podstawach. Nie 
jest przypadkiem  zarówno to, że do Rewolucji doszło, jak  i to także, że 

proces rew olucyjny w ym knął się spod kontroli jego anim atorów. W istocie 
proces rew olucyjnej przem iany dokonywał się, zanim  doszło do jaw nej 
eksplozji, niepostrzeżenie. Zauważył to już Hegel w  młodzieńczej rozpra
wie o ,,pożytywności” religii chrześcijańskiej’ „Wielkie, rzucające się w 
oczy rew olucje muszą być poprzedzone przez rew olucję cichą, skrytą, do
konującą się w duchu czasu, niedostrzegalną dla niczyich oczu, najm niej 
zaś dla współczesnych, równie trudno dającą się wyrazić w słowach, jak 
pojąć” 55.

* *
*

Wychodząc z założenia prawidłowego charakteru  procesu społecznego, 
nie kontrolowanego przez działające w nim  indywidua, pogłębiwszy swoją 
wiedzę na tem at mechanizmów funkcjonowania i cech charakterystycznych 
nowożytnego społeczeństwa, Hegel podejm uje w Fenomenologii ducha pró
bę usystem atyzowania swoich przem yśleń dotyczących Rewolucji F ran 
cuskiej. Analizy jego będą przebiegać w  dw u planach: będzie on analizo
wał w ścisłym ze sobą związku czynniki na tu ry  społecznej, k tóre dopro
wadziły do wielkiego przew rotu, z czynnikam i natu ry  duchowej. Fenome
nologia ducha, pierwszy -zarys „system u”, dzieło ukończone w dniach b it
wy pod Jeną i dobrze wyrażające nastrój oczekiwania przez filozofa w iel
kiej przem iany w związku z postępami podporządkowania sobie świata 
przez Napoleona ss, zawiera ostry  rozrachunek z jakobińskim  epizodem Re
wolucji z jednej strony, zaś ideologią oświeceniową z drugiej. Dokonana 
przez Hegla w Fenomenologii ducha analiza i k ry tyka Oświecenia oraz ja- 
kobinizmu m ają zasadnicze znaczenie dla jego samookreślenia się jako 
m yśliciela polityczno-społecznego, a przy tym  rzucają tak wiele św iatła

56 Hegels theologische Jugendschriften,  s. 220. Podobnie w Fenomenologii du
cha, gdzie używa m etafory wschodu słońca i błyskaw icy, t. I, s. 18—19.

i6 Por. fragm ent w ykładu  z 18 w rześnia 1806, D okum ente  zu Hegels Entwicklung,  
s. 352 (Rosenkranz, op. cit., s. 214—215), Fenomenologia ducha, t. I, s. 18—20; por. 
też A. Kojeve, Introduction ä la lecture de Hegel, s. 164 i passim.
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na całość jego myśli filozoficznej, iż m usim y im poświęcić tu  nieco więcej 
uwagi.

Podkreślaliśm y już, omawiając koncepcje polityczne młodego Hegla, że 
przeciwstawiał on nowożytne społeczeństwo złożone z wielości pogrążo
nych w sferze pryw atności indywiduów — antycznej wspólnocie polis. 
W Fenomenologii ducha nie tylko ugruntow uje się powzięte już wcześniej 
przekonanie, że resty tucja polis jes t  niemożliwa. Hegel rozumie, że polis 
została skazana ¡przez historię na zagładę, bowiem zasada, na k tórej była 
ufundowana, miała ograniczony charakter. Wolność polis, „piękna wolność 
grecka”, m iała za podstawę z jednej strony system niewolnictwa, wyłącze
nie większości nie tylko ze sfery  politycznej, ale także z ludzkiej form y 
istnienia, z drugiej — pewną jakby niedojrzałość tworzących ją jednostek. 
Jednostki te, całkowicie zanurzone w  „ogólności” obiektywnego, akcepto
wanego bezrefleksyjnie porządku „etyczności” nie doszły jeszcze do świa
domości siebie jako bytów samocelowych, upatrujących wartość w auto- 
afirm aeji 57. W miarę jak  indywiduum  staw ało się bytem  świadomym sie
bie, pojm ującym  siebie jako w artość moralną, musiało dochodzić do kon
fliktu między nim  a zastanym  system em  norm  społecznych i odpowiada
jącą im formą organizacji społecznej 58. W Atenach wystąpienie i śmierć 
Sokratesa symbolizują ten konflikt. Historia dla Hegla to w istocie proces 
kształtowania się samoświadomego, autonomicznego jako podmiot m oral
ny, indywiduum . Podm iot ten przez Hegla traktow any jest jako rodząca się 
w historii wartość. Proces narodzin i rozwoju indyw iduum  jako bytu  auto
nomicznego — to z jednej strony  rozkład tradycyjnych struk tu r społecz
nych, z drugiej — narodziny nowej społecznej rzeczywistości. Historia w y
kształcenia się podmiotu jako „wolnej samowiedzy” jest w ujęciu Hegla 
procesem dram atycznym, pełnym  napięć i sprzeczności. W starożytnym  
Rzymie podmiot pojawia się jako abstrakcyjna osoba prawna, jako wielość 
rów nych sobie, rozproszonych indywiduów-atomów, w  tej swojej rów no
ści pustych i p rzypadkow ych39. Te wyzwolone z substancjalnej ogól
ności, k tóra „um arła”, o s o b y ,  ta wielość samotnych jaźni zostaje pod
porządkowana „potwornej samowiedzy” 60 „Pana św iata”, tyrańskiego 
władcy cesarstwa rzymskiego. Zepchnięte w sferę przypadkowości swego 
istnienia, zrównane przez praw o osoby nie mogą odnaleźć jedności w wo
li „Pana św iata” ; „pozostają więc w negatyw nym  tylko stosunku zarówno 
wzajemnie do siebie jak  i do Pana świata...” 81.

57 Fenomenologia ducha,  t. II, s. 32—33, 40, 43—44, 50.
58 Ibidem,  t. I, s. 400—401.
59 Ibidem,  t. II, s. 52 i nn., 56.
60 Ibidem,  s. 59; W yk ła d y  z  fi lozofii d z ie jów ,  t. II, s. 159.
61 Fenomenologia ducha, t. II, s. 59.
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W yłaniająca się z rozkładu rzymskiego porządku chrześcijańska forma 
ku ltu ry  nie przezwycięży dezintegracji indywiduów, k tóra powstała w sy
stem ie społecznym Cesarstwa, ale jeszcze proces owej dezintegracji pogłę
bi. Jednocześnie rozwój podmiotowości w kulturze tej będzie postępował 
dalej. A bstrakcyjny .podmiot p raw a staje się tu  jednostką konkretno-zm y- 
słową. Ale jednostka ta wytworzy z kolei, jako swoje przeciwieństwo, za
światowy absolut i ustalając między sobą a absolutem  stosunek bardziej 
intym ny, niźli istniejący uprzednio w sferze prawa, bo oparty na wierze 
i miłości, jednocześnie zaneguje to swoje istnienie jako nieistotne, dążąc 
do ascetycznego wyciszenia własnego bytu i rozpłynięcia się w absolucie. 
M oment rozum ny samowiedzy nie dojdzie tu  w ogóle do głosu. Tej formie 
świadomości, określonej przez Hegla jako „świadomość nieszczęśliwa”, tej 
sytuacji duchowej, w której dokonało się pełne rozdzielenie rzeczywistości 
na pozbawioną wartości rzeczywistość świata doczesnego i usytuow any w 
zaświatach id e a ł62, odpowiada system  organizacji społecznej i insty tucji 
oparty na hierarchii posłuszeństwa i przywilejów. Jest to  św iat wielości 
przeciwieństw: państwo przeciw staw ia się Kościołowi, same te insty tucje 
również rozdzierane są w ew nętrznym i sprzecznościami. Chrześcijańska za
powiedź pojednania podmiotu z duchową całością, ewangeliczny ideał k ró 
lestwa bożego w średniowieczu przekształca się w swoje przeciwieństwo. 
Jednocześnie w łonie tego system u braku jedności i partykularnych  praw  
feudalnej hierarchii w ytw arza się — różna od porządku politycznego i po
zostająca jego przeciw ieństw em  — sfera „bogactwa”. W wykształconym  w 
tym  święcie systemie wartości władza otoczona jest szacunkiem, gdy bo
gactwem się gardzi. Ale sfera „bogactwa” staje  się coraz potężniejsza i w 
wyniku pracy indywiduów kierujących się własnym  interesem  powstaje 
korzyść ogólna i dobro powszechne jako niezamierzony, niem niej rzeczy
wisty rezultat tych działań 63. Rosnąca dominacja — w m iarę upływu cza
su — zdeprecjonowanego w feudalizmie porządku w ytw arzania dóbr do
prowadza do przewartościowania istniejącego system u wartości: od pew
nego momentu bogactwo staje się czymś „dobrym ”. Jednostki odw racają 
się od władzy państw owej, k tóra je uciska, i realizują swoje powołanie w 
sferze pryw atności64. Opisuje tu  niew ątpliw ie Hegel konflik t społeczny, 
k tóry  pojawił się w późnym średniowieczu między feudalnym  porządkiem 
politycznym  a stanem  miejskim. Ale oto pokazuje następnie, jak przeci
wieństwo między władzą a bogactwem ulega przezwyciężeniu, bowiem do
chodzi z czasem do ich połączenia, co oczywiście zmienia sta tus zarówno 
bogactwa, jak  władzy. W yłania się nowa struk tu ra  polityczno-społeczna,

62 Ibidem,  t. I, s. 240 i nn.; t. 2, s. 63—67. 
,3 Ibidem,  t. II, s. 75—77.
84 Ibidem ,  s. 79.
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którą jest, jak  n ietrudno się domyśleć, m onarchia absolutna, insty tucja 
korzystająca z poparcia bogatego mieszczaństwa. Insty tucja ta  jednak za
w iera w  swoim łonie przeciw staw iającą się jej „świadomość nikczem ną”, 
buntu jący  się wobec władzy i negatyw nie odnoszący się do bogactwa plebs.

Tak więc przedstawia Hegel swoim ezoterycznym językiem  proces his
toryczno-społecznych przem ian, k tó re  dokonują się w łonie społeczności 
zachodniej Europy w wieku XVII. Przybliżając się do współczesności uka
zuje, jak  postępuje — w w yniku przem ian n a tu ry  społeczno-gospodarczej
— rozkład feudalnego porządku i jak  w yłania się zeń nowa rzeczywistość 
społeczna. Jest godne uwagi, że w  centrum  tego ruchu narodzin nowożyt
nego św iata stawia on konflikt między arystokracją feudalną a mieszczań
stwem, akcentuje stale rosnącą rolę historyczną tego stanu, wpływ jego 
zrodzonej z m aterialnego bogactwa (potęgi na przekształcenie instytucji 
politycznych.

Dochodząc wreszcie do współczesności, a więc do interesującej nas tu  
szczególnie epoki Oświecenia, będzie usiłował w swoich analizach przedsta
wić ją  — zarówno w jej planie duchowym, jak społeczno-politycznym — 
jako kulm inację rozw ijających się w  historii sprzeczności i napięć. Bę
dzie się jednocześnie starał u jąć ją  jako okres k r y t y c z n y ,  przejścio
wy, brzem ienny tym  samym wielką eksplozją.

Śledząc heglowskie ujęcie procesu historyczego jako ruchu rozw ijania 
się napięć i ich przechodzenia w siebie, ruchu jednak, w k tórym  nie są 
szczególnie eksponowane owe spektakularne widowiska dziejów, jakie s ta 
nowią krw aw e rew olucje polityczne, możemy zapytać, czy Hegel w  swoich 
analizach dostrzega czynniki i okoliczności, które doprowadziły do wspom
nianego wybuchu we Francji. Nie kw estionując bowiem faktu powszech- 
nodziejowego znaczenia Wielkiej Rewolucji, m usiał się zastanawiać prze
cie, dlaczego wybuchła ona właśnie we Francji.

Mimo szczególnej herm etyczności wywodów Fenomenologii ducha 
i świadomości tego, że nie jest to  trak ta t historyczny, łatwo przecież przy 
uważniejszej lekturze możemy wnosić, że przedstawiony przez Hegla roz
wój świadomości i samowiedzy podmiotu, rozpoczynający się — jak  pa
m iętam y —w kulturze duchowej i polityczno-społecznej klasycznej Gre
cji, usytuow any zostanie właśnie na  ziemi francuskiej w  momencie, gdy 
opuści wreszcie Cesarstwo Rzymskie. W tym  sensie można powiedzieć, 
że dzieje polityczno-społeczne i duchowe Francji, dzieje kulm inujące re 
wolucyjnym  fajerw erkiem , m ają dla Hegla znaczenie szczególne. O bejm ują 
one właściwie swoim zasięgiem fragm ent procesu dziejowego, w którym  
wyłania się świat chrześcijańsko-germ ański, czyli nowożytna i ostateczna 
postać Ducha dziejów powszechnych.

Przełomowe znaczenie w  historii nie tylko Francji, ale też innych k ra 
jów Europy ma ustanowienie m onarchii absolutnej. Geniusz polityczny
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Francji XVI/XVII-wiecznej, kardynał Richełieu, złamał tendencje odśrod
kowe możnych oraz hugonotów i zbudował nowożytne zcentralizowane 
państwo, podporządkowując swojemu autorytetow i całość życia spłecz- 
nego. W ten sposób partykularny  duch stanów, wykształcony w system ie 
lennym , został podporządkowany woli ogólnej 65. K ształtująca się władza 
państwowa, uniezależniając się stopniowo od szlachty, popada coraz bar
dziej w zależność od mieszczaństwa. M ieszczaństwo to  jednak nie dochodzi 
w pełni do głosu w tym  ustro ju  jako siła polityczna 66. W ydaje się, że 
Hegel obserw ując ewolucję system ów polityczno-społecznych Europy w 
ciągu XVII—XVIII w. doszedł do przekonania, którego jednak w sposób 
w pełni rozwinięty nie wyraził, iż Rewolucja wybuchła we Francji w w y
niku określonego zbiegu Okoliczności, nakładających się na zasadnicze 
prawidłowości rozwoju państw  w Europie chrześcijańskiej. Idzie miano
wicie o to, że stan  trzeci, k tó ry  doszedł do znaczenia ekonomicznego we 
Francji szybciej niż gdzie indziej i w zasadniczy sposób przyczynił się do 
przezwyciężenia kryzysu okresu Frondy i wojen hugonockich, nie mógł 
uzyskać w  dalszym ciągu należnego sobie miejsca w nowo .powstałej s tru k 
turze politycznej. Co więcej, insty tucje  polityczne i cały system  m onarchii 
absolutnej zamiast ewoluować w  ‘kierunku m onarchii konstytucyjnej z od
powiadającą jej reprezentacją stanową, degenerowały się, korum pow ały67
— i to musiało spowodować narastające wrzenie stanu  trzeciego, a następ 
nie wybuch. Później, w W ykładach z filozofii dziejów, stw ierdził on, że 
Richełieu wprawdzie „¡poskromił możnowładców i pozbawił ich przyw ile
jów, ale podobnie jak  duchowieństwo zachowali oni wszystkie swoje pra
wa w stosunku do niższej k lasy” 68. Zwyrodnienie francuskiego system u 
polityczno-społecznego w przededniu Rewolucji było zupełne. ,,Cały ustrój 
państw a okazał się jedną niesprawiedliw ością” 69.

Idąc dalej za tokiem  myśli Hegla w  poszukiwaniu źródeł Rewolucji 
należy się zwrócić ku jego analizom przew rotu duchowego, jaki stanowi 
dlań Oświecenie. S tarajm y się dobrze zrozumieć intencję jego wywodu. 
Głosi on tezę — do której jeszcze powrócim y — że „Rewolucja Francuska 
wyszła z filozofii” 70, czyli, że rew olucję polityczno-społeczną poprzedziła 
i przygotowała rewolucja duchowa; jest jednak świadom, że złożony pro

65 Die Verfassung Deutschlands,  s. 82—83; Fenomenologia ducha,  t. II, s. 94 i nn.
m Politische Schriften, s. 70—71.
67 Ibidem.
68 W y k ła d y  z f i lozofii  dzie jów ,  t. II, s. 343.
69 Ibidem.
70 Ibidem ,  s. 342. Jest to teza obiegowa, pow tarzana zarówno przez w ielu w ro

gów (np. Novalis), jak  i zwolenników Rewolucji (np. Robespierre) i sens je j zmie
nia się w  zależności od kontekstu. Por. J. H aberm as, N aturrecht und Revolu tion  w: 
Theorie und Praxis,  s. 52, 56 przyip.
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ces wykształcenia się myśli oświeceniowej jest stym ulow any przez  wa
runki życiowe francuskiego stanu trzeciego, że ideologia oświeceniowa wy
rażała zarówno sytuację społeczną tego stanu (a naw et szerzej: sytuację 
całego społeczeństwa francuskiego tej epoki), jak  jego roszczenia.

Czym jest oświecenie dla Hegla? Jest to —- można powiedzieć — nie
zm iernie ważna epoka zarówno w historii powszechnej, jak i w dziejach 
kształtow ania się samowiedzy podmiotu. Epoka przełomowa, w której ro
dzi się i ujaw nia współczesna form a świata i jego samowiedzy. W niej, 
sądzi Hegel, kulm inują wszystkie konflikty współczesności. Jest to czas 
kryzysu, zapowiedź i dojrzewanie przełomu. Pam iętajm y jednak, że sama 
Rewolucja w ujęciu Hegla nie jest właściwie owym przełomem, jest to 
jedynie przejaw  szczególnie spotęgowany wspomnianego kryzysu, jego 
a p  o g e u m. Rewolucja należy niejako w  pełni do epoki Oświecenia, s ta 
nowi realne dopełnienie oświeceniowych idei. „Nowy św iat” ma się wy
łonić dopiero później. Dzieło Rewolucji w jego przygotowaniu jest więc 
czysto negatywne.

To tłumaczy, dlaczego Hegel rozum iejąc konieczność Oświecenia i Re
wolucji jako niezbędnego etapu historycznego rozwoju rozumu i wolności 
poddaje jednocześnie fenom eny te daleko idącej krytyce. Oświecnie jest 
tu  widziane z dystansu historycznego, w  którym  zawiera się przeżycie 
Rewolucji, oceniane jest jako form a świadomości „odpowiedzialna” za Re
wolucję.

Spróbujm y Ukazać w zasadniczych rysach treść heglowskich analiz 
krytycznych Oświecenia. Myśl oświeceniową trak tu je  Hegel jako radykal
nie przeciwstawną myśli chrześcijańskiej. Przezwycięża ona dualizm w ar
tości światopoglądu chrześcijańskiego w ten  sposób, iż odrzuca zaświato
w y ideał jako chimeryczny, skłaniając człowieka do kontentow ania się 
wartościami życia ziemskiego. T e n  zwrot ku doczesności, ku rozkoszowa
niu się dobram i ziemskimi, 'tak charakterystyczny dla ducha epoki, stano
wi w  przekonaniu Hegla istotny rys kryzysow y tej myśli. Działalność 
krytyczna oświeceniowego rozum u doprowadza do dyskredytacji dawnych 
autorytetów  i wartości, jednocześnie rozum  ten, zwycięzca przesądów 
i w iary 71, n ie  może znaleźć dla siebie trw ałego g run tu  i oparcia. Rozum 
ten (Einsicht) w bezgranicznej furii niszczenia staje się rozumem sofistyoz- 
nym, pustym  rezonerstwem , znajdującym  racje  dla dowolnych mniemań. 
K w estionuje on samego siebie, dem onstruje swoją bezsiłę zarówno w te
dy! gdy próbuje wytwarzać rozumowy ku lt absolutu, jak  gdy kończy na 
twierdzeniu, że celem działania ludzkiego jest „zło, rozkosz i posiada
nie...” 72. Myśl ta, k tórej reprezentatyw ny wyraz znajduje Hegiel w K u 

71 Fenomenologia ducha, t. 2, s. 123—124.
72 Ibidem, s. 146.
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zynku mistrza Rameau  Diderota, bawiąc się sobą samą, w sposób ironicz
ny i lekki samodem askuje się i jednocześnie w tym  swoim przew rotnym  
cynizmie uzyskuje świadomość siebie samej. K ultu ra  Oświecenia to według 
Hegla forma świadomości, k tóra redukuje  człowieka do „na tu ralne j”, egoi
stycznej, pozbawionej ogólnych treści duchowych jednostki, czyni jedno
stkę tę absolutem, dla którego wszystko, co istnieje, jest środkiem. N atu
ralny  egoizm indywiduów m a umożliwić nawiązanie więzi i utworzenie 
społeczeństwa konstytuującego się na zasadzie wzajemności usług 73.

Tak więc Oświecenie zwracając się przeciwko tradycji chrześcijańskiej 
nie zdołało wypracować nowej syntetycznej wizji świata, uwikłało się 
w sprzeczności, z których nie ma wyjścia. Sym ptom ami kryzysowego cha
rak teru  tej form y ducha są dla Hegla zarówno jej płaskość i cynizm, jak 
pomysły niektórych pisarzy zmierzające do wycofania się z tego świata 
wyrafinowania i zepsucia do stanu  riiewinności naturalnej 74.

Mówiliśmy już, że w kulturze Oświecenia w ujęciu Hegla kulm inują 
sprzeczności jego czasów, że w  myśli tej dochodzi do głosu ideologia spo
łeczeństwa fundującego się na bogactwie i pracy; społeczeństwa, 'którego 
indywidua skierow ują uwagę jedynie na gromadzenie bogactwa i zaspo
kajanie swoich stale zmieniających się, kapryśnych i wyrafinow anych 
pożądań 75. Jest to ideologia rozpasanego egoizmu i partykularyzm u, ideo
logia domagająca się wprowadzenia swoich racji w  życie. Program  ten, 
przeciwstawiony przesądom  wiary, przedstawia ona jako wym aganie ro
zumu nie uznającego nad sobą jakiegokolwiek zewnętrznego autorytetu . 
Jest to zgłaszany przez filozofię program  reform y świata.

Okazało się, że żądanie, które filozoficznym rzecznikom wyzwolonego 
rozumu wydawało się czymś łatwym , gdy przeszło w stadium  realizacji, 
zapłonęło krw aw ą łuną. Nawiązując do cyniczno-żartobłiwych wywodów 
kuzynka m istrza Rameau, Hegel powiada, że „zaraza” 76 oświeceniowa nie 
zdołała objąć wszystkich form  ówczesnego życia — stąd eksplozja rew o
lucyjna. Tak więc w ybuch m usiał nastąpić. Pow staje pytanie: dlaczego 
przebiegał tak krwawo? Poza tym, dlaczego w jego w yniku nie powstały 
trw ałe form y nowego życia społeczno-duchowego?

W ydaje się, że Hegel chw yta dobrze, choć może nie ujm uje tego zbyt 
jasno, paradoksalny charakter myślli -politycznej francuskiego mieszczań
stwa, wyrażonej w doktrynach oświeceniowych. Oto bowiem myśl ta, 
wychodząca od indywiduum  jako wartości i fundująca ustrój społeczny 
na umowie, m yśl akcentująca rolę in teresu  i egoistycznych m otywów w

73 Ibidem,  s. 154.
74 Ibidem,  s. 109.
75 Por. Jenaer Realphilosophie, s. 214—217.
76 Fenomenologia ducha,  t. II, s. 134.
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działaniu jednostek dochodzi jednocześnie do ideału społecznego, w  któ
rym  natu ra lny  egoizm zostaje przezwyciężony i wyłania się zintegrowana 
wspólnota 77. W ydaje się, że m yśl polityczna J. J. Rousseau — w niej bo
wiem ideał wspólnoty i społeczności opartej na cnocie jest rozw ijany na j
dobitniej — z tego właśnie względu m usiała budzić jak  najżywsze zainte
resowanie Hegla. Gdy podejm uje on kry tykę kontraktualnych schematów 
fundow ania społeczności rozw ijanych przez Jana Jakuba, ma niew ątpliw ie 
na uwadze, że była to doktryna, k tórą próbowali wprowadzić w życie ja
kobini. Jest przy tym  dla niego jasne, że trudności teoretyczne w ystępu
jące w tej myśli chcieli oni przezwyciężyć siłą. Spróbujm y wyjaśnić b li
żej, o co tu chodzi.

W swojej konstrukcji politycznej Rousseau, jak wiadomo, wychodzi od 
jednostek, k tóre w  wyniku umowy społecznej przezwyciężają swój na tu 
ralny  sta tus odseparowanych od siebie pryw atnych indywiduów tworząc 
społeczność (wspólnotę) jako ciało m oralne 78. Wola powszechna powstałe
go przez ak t kontrak tu  społecznego ludu-suw erena nie jest sum ą woli in 
dywidualnych, ale jakością różną od nich i wobec nich nadrzędną. Jako 
tożsama z wolnością jest wola powszechna siłą społeczeństwa-wspólnoty, 
zmuszającą wchodzące w stosunek kontrak tualny  jednostki do podporząd
kowania się jej. Legalność tego działania, mającego charakter „zmuszania 
do wolności”, opiera się na powszechnym, ufundowanym  na zasadzie rów 
ności charakterze umowy.

Hegel nie akceptuje sposobu postępowania Jana Jakuba. Nie sądzi, by 
było możliwe przejście od stanu rozproszenia indywiduów do ich zespole
nia. Odrzuca ideę kon trak tu  społecznego jako koncepcji teoretycznej. Nie 
ma przejścia od rozproszonych jednostek do społeczności drogą umowy — 
ani teoretycznie, an i w rzeczywistości historycznej. Społeczność zawsze 
istniała jako społeczność, całość zawsze poprzedza części — elementy, 
z których się składa 79, zm ieniają się ty lko form y organizacji tej społecz
ności. Odbywa się to jednak nie przeiz dobrowolny układ zawierany przez 
indywidua, które uświadomiły sobie dogodność życia społecznego, ale przez 
wystąpienie geniusza politycznego, k tóry jak  Tezeusz, Likurg czy Moj
żesz Objawia swemu ludowi wolę swoją jako prawo. W brew tem u, co 
mówi Rousseau na tem at wykluczania się siły i prawa, u Hegla a rb itra lna  
wola i przemoc jednostki generuje prawo, k tóre zostaje przez społeczność 
z czasem przyjęte jako norm a ją obowiązująca 80. Relacje, jakie zachodzą

77 Por. na ten  tem at: M arks, W kw es t i i  żydo w sk ie j  w: Dzieła, t. I, s. 432, 443— 
444; J. Haberm as, Naturrecht und Revolution,  s. 71 i nn.

78 Rousseau, U mowa społeczna, W arszawa 1966, s. 27.
79 Powołanie się na Arystotelesa, że całość poprzedza części (Polityka,  I, 11), 

'enaer Realphilosophie, s. 245, przyp. 1.
80 Ibidem,  s. 244 i nn.
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między filozofiami politycznymi Hegla i Rousseau, są zbyt złożone, by 
można je tu  było szczegółowo analizować 81. Ważne jest w tym  miejscu, 
by uświadomić sobie, co było przyczyną, iż Hegel nie mógł wyrazić zgody 
na postępowanie autora U m ow y społecznej jako teoretyka myśli politycz
nej. Rousseau był świadom faktu, iż współczesne mu życie społeczne, w 
którym  tak dużą rolę odgrywają in teresy  związane z posiadaniem, dopro
wadziło do daleko posuniętej korupcji człowieka. Zapatrzony w rzym skie 
instytucje republikańskie nie rezygnował z idei resty tucji wspólnoty poli
tycznej opartej na cnocie. Sądził, że mimo tej korupcji możliwe jest wznie
sienie się indywidów do poziomu ogólności przez abstrakcję od ich uw ikła
nia w sferę partyku larnych  działań i interesów 82. Hegel był w  tym  wzglę
dzie niew ątpliw ie pesymistą, źródłem zaś tego pesymizmu mogła być, jak  
to już sugerowaliśmy, refleksja nad przebiegiem podjętej przez jakobinów 
próby realizacji państw a cnoty. Hegel jako myśliciel polityczny obserwo
wał zastosowanie praktyczne doktryny Rousseau i starał się z tego w y
ciągnąć wnioski. Nie wystarczyło wyjaśnić, dlaczego doszło do Rewolucji, 
należało też wytłumaczyć, dlaczego Rewolucja odwołała się do cnoty jako 
podstawy m oralno-politycznej tworzonego przez siebie porządku, a na
stępnie — dlaczego państw o cnoty przekształciło się w  państwo terroru.

Pam iętam y, że ostatecznym  rezultatem  heglowskiej analizy k u ltu ry  Oś
wiecenia było wykazanie, że jednostka jako absolut jest najwyższą w ar
tością tej form y k u ltu ry 83. Jednostka ta to  w istocie wielość zunifiko
wanych, jednorodnych w swej naturze indywidów. Hegel stara się ukazać, 
jak dokonuje się w tej myśli proces przejścia tych zunifikowanych, utoż
sam iających dobro własne i dobro ogółu jednostek w „wolę powszechną” . 
Jest to z jednej strony rezu lta t procesu poznania, czyli rozwoju „samo- 
wiedzy ducha” realizującej się w  tych jednostkach, z drugiej — wynik 
opartego na tej samo wiedzy działania. Ruch bowiem rozwoju świadomo
ści oświeceniowej, świadomości zdrowego rozumu (Einsicht) prowadzi do 
rozpoznania rzeczywistości jako „pożyteczności”, w niej dokonuje się z ko
lei zniesienie samoistności istniejącego św iata i ujęcie go jako woli 
„wszystkich jednostek jako takich”, czyli woli ogólnej 84. Jest to niew ąt
pliwie próba ukazania ruchu myśli, k tó rą  przedstawia J. J. Rousseau w 
Umowie społecznej, gdy rysuje procedurę zawiązywania kon trak tu  spo
łecznego. Hegel akcentuje dwa momenty: po pierwsze — przejście od wie
lości jednostkowych woli do ukonstytuowania się woli powszechnej od
bywa się tu  „bezpośrednio” jedynie dzięki tem u, że jednostki utożsam iają

81 Por. w  tej spraw ie B. Baczko, Hegel a Rousseau  w: C złow iek  i św iatopoglądy,  
W arszawa 1965, s. 101—212.

82 Por. Leo S trauss, op. cit., s. 232.
83 Fenomenologia ducha, t. II, s. 153.
84 Ib idem ,  s. 182.
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swoje dobro z dobrem ogólnym; po drugie — jednostki zespalające się 
we wspólnocie są jednostkam i „abstrakcyjnym i”, „absolutnym i”, odrzu
cającymi swoje pierwotne przyporządkowanie „do trw ale istniejących 
m as”, to  jest do systemu stanowego 8S. Dlatego też wolność tak  ukonstytuo
wanej woli powszechnej jest „wolnością absolutną”, wolnością również 
abstrakcyjną, bo niczym nie ograniczoną i nie uwarunkowaną. Wola ta, 
która jest „realną wolą ogólną, wolą w szystkich jednostek jako takich” 86, 
a więc wolą całkowicie świadomą celów swego działania, m usi zwrócić się 
przeciwko rzeczywistości zastanej i zburzyć wszystko, co nie odpowiada 
jej pojęciu. Tak ulega złamaniu „cały [...] system, k tóry utworzył się 
i utrzym yw ał dzięki podziałowi na poszczególne masy, przestają istnieć 
stany, będące właśnie owymi duchowymi istotami, na które się podzieliła 
całość rozpadając się na człony” 87. Owa wola powszechna, której wszech
moc bierze się z przeświadczenia, iż świat jest m omentem  jej świadomości 
i w inien być przeto zgodnie z jej wiedzą kształtowany, całkowicie znosi w 
swej ogólności partykularność woli jednostkowych 8S. Jednostkowość jakc 
relatyw nie sam oistny pierwiastek w niej nie istnieje, bowiem rzeczywis
tość, w  której m ogłaby się zachować jednostkowość, zostaje zanegowana 
w myśli i zburzona w rzeczywistości. Wola jednostkowa, wyzwolona z usy
tuowania w  zróżnicowanym porządku społecznym, podniesiona do abso lu t
nej ogólności, wykonująca jedynie pracę „obejm ującą całość” nie może 
zbudować niczego trwałego. Jej zamiar, by kształtować świat (zgodnie z t re 
ścią swej własnej świadomości, może być wykonany jedynie w części ne
gatyw nej. W akcie rew olucyjnym  znosi ona przeciwieństwo między sobą 
.a światem, gdy jednak podejm uje dzieło pozytywne budowy, gdy zaczyna 
dyktowrać św iatu swoje prawo, powstaje nowa sytuacja: wola ogólna staje 
się wolą jednostkową. „Aby ogólność mogła wykonać jakieś dzieło, musi 
skupić się w Jednym  indywidualności i wysunąć na czoło jednostkową 
samowiedzę...” 89. Ogólna bowiem wola jako taka może jedynie burzyć, 
„wolność ogólna jest tylko f u r i ą  zanikania”. Ta jednostkowa wola, k tóra 
koncentruje w sobie i wyraża „wolę powszechną” — to niew ątpliw ie 
Robespierre, k tó ry  identyfikuje się z wolą powszechną. Hegel jest zdania, 
że ten  rodzaj woli nie może, nie zaprzeczywszy siebie, wyłonić trw ałej 
s truk tu ry  społecznej, bowiem jako jednorodny w sobie abstrak t nie może 
generować zróżnicowania tworzącego organizm polityczno-społeczny90. 
Działanie tej woli właśnie nie dopuszcza do takiego —• by tak rzec — na

85 Ibidem,  s. 183.
86 Ibidem,  s. 182.
87 Ibidem, s. 182—183.
88 Ibidem, s. 184.
89 Ibidem ,  s. 186—187.
90 Ibidem,  s. 186.
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turalnego i koniecznego zróżnicowania. Ukonstytuow anie państw a jako 
„ogólności” w tym  stanie rzeczy wymaga z jednej strony płynącego z prze
świadczenia moralnego jednostek h e r o i z m u ,  wzniesienia się do „po
ziomu ogólności”, z drugiej — poskromienia stale obecnych i odradzają
cych się wciąż na nowo tendencji partykularnych. Związek cnoty z te r 
rorem  jest tu  ewidentny. „Ogólność wolności”, gdy już obaliła stary  po
rządek i podyktowała swoje prawa, musi dalej prowadzić dzieło negacji, 
a to, co się jej jeszcze teraz przeciwstawia, to „wolność i jednostkowość 
rzeczywistej samowiedzy sam ej” 91. Społeczność podlega ogólnemu prawu, 
które sobie nadaje jako wola powszechna (suweren) przez reprezentację w 
K onstytuancie i Zgromadzeniu Narodowym, „nie daje się oszukać — po
wiada Hegel — co do rzeczywistości, że ona s a m a  nadaje jakoby pra
wa” 92. Następuje podział na rządzących i rządzonych, a rządzeni nie od
najdują siebie w czynach władzy wykonawczej jako rządu. A bstrakcyjna 
ogólność woli powszechnej konstytuującej się jako rząd, nie mając zapo- 
średniczenia („term inu średniego”) w postaci wielości członów życia spo
łecznego, gdyż te zostały przecież już uprzednio zniszczone, stoi naprzeciw 
nieorganicznej masy „abstrakcyjnych jednostek”, które znajdując się po 
„drugiej stronie” władzy, są tylko obiektami jej m anipulacji i czynnikiem 
oporu. Dlatego też owa ogólna wolność, m anifestująca się w postaci w ła
dzy rew olucyjnej, musi zwrócić się przeciwko jednostkom  jako wcieleniu 
nagiej partykularności — skazując je na śmierć 9S.

Hegel ukazuje tu  dialektykę przekształcania się woli ‘powszechnej jako 
zwierzchnika w fakcję, czyli rząd, który  przeciwstawiwszy się rządzonym  
jako partykularności pozbawionej organizacji, nie mogąc nadać jej upo
rządkowania, usiłuje ją -— jako swoje przeciwieństwo — zniszczyć fizycz
nie i przez to w końcu sam  upada. W ymaganie cnoty i „zmuszanie do wol
ności” musi skończyć się terrorem . „Zasadą rządu rew olucyjnego jest cno
ta, a wobec tych, k tórzy jej nie chcą — te rro r” — powiada S ain t-Just 94. 
Hegel pragnie dowieść, że wym aganie cnoty jako podstawy tworzenia pań
stwa we współczesnym społeczeństwie musi z konieczności przejść w sto
sowanie terroru.

Ruch jakobiński w  oczach Hegla jest koniecznym osiągnięciem ex tre 
m um  przez Rewolucję, k tóra musi posłużyć się cnotą, „sprawą ogólną”, 
by otworzyć drogę dla swobodnego działania wykształconej w nowożytnym 
świecie zasady indywidualności. Przecież w wyniku tego aktu, ak tu  te r 
roru, duch przechodzi w „inną krainę, krainę samowiednego ducha”. Z te r

91 Ibidem ,  s. 187.
92 Ibidem,  s. 186.
93 Ibidem,  s. 188.
94 S ain t-Just, W ybór pism,  s. 238.



160 R yszard Panasiuk

roru  rodzi się nowa postać ducha — duch m oralny 9S. Pojaw ienie się te r 
roru  jest tylko koniecznym „momentem negatyw nym ” w złożonej całości 
procesu przekształceń nowożytnego św iata i ruchu produkowanej przez 
te przekształcenia samowiedzy.

Antyczne państwo cnoty mogło być trw ałą formą polityczną, bowiem 
fundowało się na istnieniu organicznej całości, obyczajowym zespoleniu 
indywiduów, które nie istnieją w tedy jeszcze jako samoistne subiektyw 
ności. Prawo tej wspólnoty było obyczajem, „boskim praw em ”, z którym  
wszyscy się identyfikowali. Jakobiński pomysł resty tucji państw a cnoty 
przebiegał w  innych w arunkach i inne — niż w antyku — miał funkcje 
do spełnienia. Gdy tam  wolne, wyosobnione indywiduum  jeszcze się nie 
pojawiło, tu wydźwignęło się ono w uniesieniu rew olucyjnym  do ogólno
ści, która — by się utrzym ać —• musiała zanegować indywidualność prze
ciw stawiającą się jej w  postaci „abstrakcyjnej” wielości.

W ydaje się, że Hegel dobrze zrozumiał dram at jakobinów: uświado
mił sobie, że muszą oni zwrócić się przeciwko partykularnośći jako n a j
większemu swojemu wrogowi, co więcej, m iał świadomość — może niez
byt jasno wyrażoną — że terro r był środkiem jedynie politycznym, unice- 
staw iał „przeciwników wolności”, ale nie mógł zlikwidować ekonomicznego 
grun tu  nowożytnego partykularyzm u. „W państw ach współczesnych za
bezpieczenie własności jest osią, wokół której kręci się całe ustaw odaw 
stwo, do czego też odnosi się większość praw  obywatelskich. W niektórych 
wolnych republikach starożytności już konstytucje tych państw  naruszały 
to  rygorystyczne praw o własności, które jest przedm iotem  troski wszyst
kich naszych zwierzchności i stanowi dumę naszych państw ”. I po przy
toczeniu przykładów zagrożenia państw a przez wielką własność w historii 
Aten, Rzymu i Florencji Hegel zauważa: „Byłoby ważne zbadać, w jakim  
stopniu można szafować praw em  własności na rzecz trw ałej form y repu 
bliki. Zapewne niesprawiedliw i byli w ocenie sankiulotów we Francji ci, 
co źródło ich działań zmierzających do większej równości dóbr upatryw ali 
jedynie w instynktach grabieżczych” 96. Hegel oczywiście musiał znać tek 
sty  rew olucyjnych konstytucji, gdzie mógł odnaleźć gw arancje dotyczące 
własności, wiedział też o środkach ekonomicznych, jakie pdejm owali ja 
kobini przeciwko drożyźnie i spekulacji. Pogłębioną ocenę program u san- 
kiulockiego uniemożliwiły mu jednakowoż — jak  się w ydaje — ograni
czenia jego horyzontu ideowego i system  kategorii teoretycznych, tw orzą
cych perspektywę, w  której ujm uje on wydarzenia W ielkiej Rewolucji.

*

95 Fenomenologia ducha,  t. II, s. 93.
96 D okum ente zu Hegels Entwicklung,  s. 269.
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Dyskusja wokół stosunku Hegla do wydarzeń rew olucyjnych zapocząt
kowanych 14 lipca 1789 r. stanowi istotny fragm ent dyskusji nad  charak
terem  jego filozofii politycznej 97. Jednocześnie bliższe zbadanie charakte
ru tego stosunku może rzucić wiele św iatła na jego myśl polityczną. „Nie 
ma drugiej filozofii — pisze Joachim  R itter — która by do tego stopnia aż 
do swoich najbardziej w ew nętrznych pobudek była filozofią rew olucji, jak 
filozofia Hegla” 98. Haber mas, k tó ry  to zdanie cytuje, zauważa jednocześ
nie: „Hegel czci rew olucję, albowiem boi się jej; podniósł on rewolucję 
do zasady filozoficznej, gdyż chciał stw orzyć filozofię, k tóra jako taka re 
wolucję przezwycięży. Heglowska filozofia rew olucji jest filozofią rew olu
cji rozum ianą jako jej k ry ty k a” " .  To właśnie może jest najistotniejsze w 
stosunku Hegla do Rewolucji: uznanie jej konieczności i powszechnodzie- 
jowego znaczenia, a zarazem ani nie akceptowanie jej jako  drogi przemian 
społecznych, ani też nie wyrażenie zgody na jej rezultaty . Rozumie on 
dobrze, że „naród francuski, dzięki rew olucyjnej kąpieli uwolnił się od 
wielu instytucji, z k tórych  duch ludzkości wyrósł niczym z dziecinnych 
bucików, a które ciążyły mu, jak  też innym, jako bezduszne okowy...” 10°. 
Jednocześnie — w miarę upływu lat, w  szczególności po upadku Napoleo
na — utwierdza się coraz bardziej w przekonaniu, że Rewolucja była w  
istocie darem na, a jej działanie, m imo swojej fascynującej spektakularno- 
ści, powierzchowne. Rewolucja właśnie dlatego musiała wybuchnąć we 
Francja, że był to 'k ra j, którego rząd kierował się zasadami katolicyzm u w 
polityce 101, insty tucje jego nie zaw ierały więc w sobie zasady wolności 
i prawa. Tam zaś gdzie dokonała się Reformacja, czyli w krajach  germ ań
skich rew olucja okazała się nie ty lko  niemożliwa, ale i zbyteczna. Refor
ma protestancka bowiem była głębiej i wcześniej niż rew olucja polityczna 
Francuzów dokonaną rew olucją w sferze ducha 102. „Więzy krępujące p ra
wo i wolność (nie) mogą być zerw ane bez wyzwolenia sum ienia [...] Prze
moc zewnętrzna nie zdoła niczego zbudować na dłuższą m etę” 103.

Bliższe przyjrzenie się filozofii politycznej Hegla prowadzi do przeko
nania, że zasadniczym m otyw em  jego wysiłku teoretycznego było poszuki
wanie form uły ustrojowej gw arantującej trwałość instytucji politycznych,

97 Por. J. R itter, op. cit., gdzie jest om aw iana lite ra tu ra , s. 5 i nn.; oraz biblio
grafia tem atu  opracowana przez H. M. Sassa; K. Bal, op. cit., w szczególn. 
rozdz. I, oraz m oja recenzja z tej książki, „Studia Filozoficzne” 1974 n r  10, s. 117 
i nn.

88 J. R itter, op. cit., s. 17.
90 J. H aberm as, Theorie und Praxis, s. 89.
wo Hegel do Zellm anna, 23 stycznia 1807, Politische Schriften,  s. 306.
101 W y k ła d y  z  filozofii d zie jów ,  t. II, s. 343.
102 Ibidem,  s. 341 i nn.
,oa Ibidem,  s. 353.
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form uły zabezpieczającej przed groźbą rozpadu wewnętrznego społeczności. 
S tary  ten motyw europejskiej myśli politycznej, który  pojawił się już w  
antyku, stać się m usiał w  czasach Hegla problem em  palącym. Rewolucja 
mogła być i była rozważana jako burzycielka zastanych s tru k tu r społecz
nych, a jednocześnie jej doświadczenie ukazywało, jak  trudno jest ustabi
lizować wzburzone żywioły życia społecznego. Fiasko prób utrw alenia ładu 
rewolucyjnego stanowiło fakt znam ienny i dający do myślenia.

Hegel — na co już wskazywaliśmy — zrozumiał, w przeciwieństwie do 
obrońców przedrew olucyjnych porządków, że zanim doszło do eksplozji re 
wolucyjnej, życie społeczne krajów  zachodniej Europy uległo wielorakim  
i zasadniczym przeobrażeniom; zrozumiał, że owe procesy przem ian prze
biegające .po cichu w łonie starego społeczeństwa są nieodwracalne, a więc 
przeciwstawiać się im nie ma sensu. Co więcej, uświadomił sobie, że musi 
być znaleziona form uła polityczna, organizująca życie społeczne na no
wych podstawach. Można by powiedzieć, że usiłuje on rozwiązać kw adra
turę koła mieszczańskiej myśli/ politycznej. Bo oto zdaje sobie sprawę — 
jest to niew ątpliw y rezultat studiów nad ekonomią polityczną —• że na j
istotniejszą cechą nowożytnego społeczeństwa jest „zasada indyw idualiz
m u”, powstanie społeczeństwa obywatelskiego, sfery, w  której jednostki 
działają z pobudek partykularnych, lecz działania te nakładając się na sie
bie tworzą określony ty p  stosunków społecznych, k tó re  podlegają swois
tym, prawidłowościom trw ania i zmiany, nie znanym  przynależnym  doń 
podmiotom . „Racjonalność” przejaw iająca się w tej sferze ma charakter 
żywiołowy. Z tej żywiołowej dynamiki' wspomnianej sfery rodzą się w 
przekonaniu Hegla, najistotniejsze zagrożenia trwałości insty tucji społecz
nych. Uznając „wolną indywidualność” za wartość, uświadamia on sobie, 
że nie można przez proste odwołanie się do właściwych jej m otyw acji 
ukonstytuować trw ałych społecznych więzi i instytucji. S tąd jego atak  na 
liberalizm  indyw idualistyczny jako doktrynę polityczną, stąd też odrzuce
nie idei kontraktualistycznych i koncepcji ludu-prawodawcy. Jednocześnie 
itowarzyszy tem u głębokie przekonanie, że insty tucje  republikańskie nie 
odpowiadają współczesnym w arunkom  ł04, że odeszły one w  przeszłość wraz 
z antycznym i formami życia i nie dadzą się na nowo przywołać. Świadomy 
konfliktu rozdzierającego „społeczeństwo obyw atelskie” i żywiołowego 
charakteru  jego dynam iki uważa, że tylko silne państwo może zagw aranto
wać ład społeczny105. Nadbudowuje więc nad sferą „społeczeństwa obyw a

104 Por. Die Verfassung Deutschlands, Politische Schriften, s. 68, 110—111.
los p or zdum iew ającą uwagę Hegla w  W ykładach  z filozofii d z ie jów  (t. 1, s. 129): 

„Praw dziwe państw o i praw dziwy rząd pow stają dopiero wtedy, gdy istn ieje juz 
różnica stanów, kiedy w zrasta bardzo bogactwo i ubóstwo i gdy pow stają tak ie sto
sunki, że szerokie rzesze nie mogą już zaspokajać swych potrzeb w sposób, do k tó 
rego przyw ykiy” — wypowiedzianą w związku z oceną sytuacji w  Am eryce Pół
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telskiego” porządek au to ry tatyw ny z szerokim zakresem  upraw nień i moż
liwości ingerencji w sferę życia ekonomiczno-społecznego. Dba przecież, by 
względna autonom ia tej sfery  była zachowana. Jednostka, indywiduum  
autonomiczne dochodzi do głosu w jego filozofii politycznej jedynie jako 
o s o b a  p r y w a t n a  106, a jej wolność — to wolność realizująca się w sfe
rze pozapolitycznej. Hegel nie ma zrozum ienia dla nowożytnych ideologii 
politycznych, akcentujących znaczenie niezależności indyw iduum  wobec 
au to ry tetu  instytucji państwowych. Państwo jest dlań wartością par excel-  
lence, wartością nie tylko polityczną, ale także m oralną, a naw et m etafi
zyczną. W państw ie realizuje się wyższa postać wolności niż w sferze spo
łeczeństwa obywatelskiego, ale wolność nie polega tu  na upraw nieniach 
jednostek i instytucjonalnych gw arancjach tych  upraw nień, lecz na „ro
zum nym ” charakterze samych insty tucji państw a pojętego jako ideał orga
nizacji politycznej. Państwo to — to m onarchia konstytucyjna oparta na sy
stem ie stanów i wyłonionej z tych stanów reprezentacji. W ustroju tym  
rządzi praw o jako wyraz „rozumnej woli”, praw o to jednak nie daje żad
nych gw arancji indywiduom  w sferze politycznej, co więcej — powiedzieć 
można, że ich w ogóle do tej sfery nie wpuszcza. Budując system politycz
ny  na zasadzie „organicznej” Hegel — w przeciwieństwie do teoretyków, 
których idee, jego zdaniem, zdyskredytowały się w historycznym  przebie
gu Rewolucji Francuskiej — szczególną rolę wyznacza władzy rządzącej 
(adm in istracji)107. Jest to centralna władza w państwie, kulm inująca w 
swoim symbolu monarsze dziedzicznym opierającym  się na konstytucji. 
Jest zastanawiające, jak  wcześnie przyszedł do głowy Heglowi ten — w 
pełni rozw inięty dopiero w  Zasadach filozofii prawa  (1821) — pomysł kon
cepcji państwa. Mamy go już przecież w Die Verfassung Deutschlands, piś
mie powstałym  pod wpływem  klęski wojsk pierwszej koalicji w  wojnie 
z  republiką francuską.

Możemy powiedzieć, że Hegel, mimo iż bacznie studiował społeczeństwo 
mu współczesne i pilnie Obserwował w ydarzenia polityczne swego czasu, 
mimo iż w swych rozważaniach na tem at społeczeństwa i historii zawarł

nocnej, gdzie jego zdaniem „cel powszechny nie istnieje jeszcze [...] i nie pow stała 
potrzeba trw ałe j więzi państw ow ej” (ib idem , s. 128—129). In teresujące byłoby porów
nanie tych  opinii Hegla z opiniam i Alexisa de Tocqueville, w ypowiedzianym i prze
cież o wiele później. Jakże odmienne są wnioski, które obaj w ybitni myśliciele po
lityczni X IX  w. w yciągają z obserw acji tych sam ych faktów  i w ydarzeń historycz
nych (stosunki społeczno-polityczne kształtu jące się w  Am eryce Północnej i Rewo
lucja Francuska)!

io6 po r  z a s a d y  fi lozofii praw a,  § 187.
lm Jest też za to  szczególnie mocno atakow any przez M arksa, k tóry  na nowo po

w raca do radykalnej m yśli politycznej F rancuzów  (por. P rzyczyn ek  do k r y t y k i  he
g lo w sk ie j  fi lozofii p raw a  w : Dzieła, 1.1, s. 396 i nn.).
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wiele prekursorskich i głębokich spostrzeżeń, jako filozof polityczny ze 
swoich doświadczeń i obserwacji wyciągnął wnioski w istocie pochopne, 
a naw et błędne. Okazało się bowiem, że społeczeństwo nowożytne, fundu
jące się w sferze stosunków gospodarczych na własności pryw atnej i w y
mianie rynkowej, co praw da nie zdołało może ustabilizować się jako system 
polityczno-społeczny, wytworzyło jednak wielość form  politycznych, które 
gw arantow ały jednostkom  więcej swobód, niż zamierzał im udzielić He
gel 108. Społeczeństwo to też nie ustrzegło się dalszych rewolucji, przed 
którym i chciał je Hegel uchronić.

Odżegnując się gw ałtow nie'od snucia utopijnych projektów  przyszłości, 
poszukując praw dy w tym, co jest, przystał filozof w istocie na porządek 
istniejący, w którym  odnalazł zrealizowany ideał. U patryw anie pod koniec 
życia tego ładu w Prusach może być poczytane za ak t rezygnacji człowieka 
zmęczonego wydarzeniami swojego czasu, może być także rozumiane jako 
rezulta t bezsilności teoretycznej myśliciela, k tó ry  w swej krytyce współ
czesności niewłaściwie rozłożył akcenty.

R yszard  Panasiuk

HEGELS POLITISCHES DENKEN UND DIE FRANZÖSISCHE
REVOLUTION

Z u s a m m e n f a s s u n g

Verf. e rö rte rt den Einfluss der Französischen Revolution auf die A usbildung von 
Hegels politischem  Denken und seiner Geschichtsphilosophie. Die in tellektuelle Bio
graphie Hegels deckt sich m it den Ereignissen eines halben Jah rh u n d erts  ab 1789 
überein. Die „lebendige G eschichte”, welche sich vor den Augen des D enkers abspie
gelte, gab ihm  den Stoff und den Anstoss, über Geschichte und G egenwart nach
zugrübeln. U nter dem Einfluss der Revolutionsgeschehnisse und ih rer Konse
quenzen suchte Hegel die R ichtung und den Sinn im V erlauf der gesellschaftlichen 
U m w andlung zu begreifen. Es hiess die V ergangenheit m it der G egenwart zu 
vergleichen und die neue, der Revolution entlehnte Gesellschaft zu begreifen und 
zu bestimm en.

Verf. meint, das die jakobinische Periode und Napoleons Aufstieg fü r  Hegels 
politisches D enken von entscheidender Bedeutung gewesen sind. Es zeigte sich, dass 
es unmöglich sei, die von den Jakobiner erstreb te Republik der Tugend auf die 
D auer zu verw irklichen. Dies veranlasste Hegel, die G egenwart als eine gesellschaft

108 Jest godne uwagi, że Hegel, który tak  w ielkie zainteresow anie żywił dla 
angielskiej ku ltu ry  politycznej i angielskich insty tucji politycznych, pozostaje całe 
życie nieprzejednanym  kry tyk iem  liberalizm u angielskiego (por. jego tuż przed 
śm iercią napisany art. polityczny Ueber die englische Reformbill ,  Politische Schrif
ten, s. 251 i nn.).



Hegel a Rewolucja Francuska 163

liehe Form  aufzufassen, dei’en G rundlage das Prinzip des im P rivatbesitz  veran 
kerten  Individualism us’ bildet. Hegel w ar m it dieser G esellschaftsform  als einer- 
notw endigen Folge des bisherigen Geschichtsverlaufs einverstanden und suchte nach 
einer ih r angem essendsten politischen Form . Der K onflikte und Spannungen im 
Schoss der m oderner Gesellschaft bewusst, befürw ortete Hegel ein au to ritäres poli
tisches System , das jene Spannungen zu m ildern verm öchte und dabei eine gesell
schaftliche Entw icklung, innerhalb  w elcher das Individuum  das P rinzip seiner p a r
tiku lären  In teressen befolgen könnte, erm öglichen sollte.

Hegel w ar w eder entschiedener Gegner, noch unkritischer Enthusiast der F ra n 
zösische Revolution; eben darum  konnte er vom S tandpunkt des Zuschauers die 
H aupttendenzen der Zeit, in der er lebte, ins Auge fassen. D arin besteht auch der 
w irkliche W ert seines politischen Denkens.


