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Barbara Skarga

MILL I MARCUSE O POLITYCE COMTEA 

(Z DZIEJÓW INTERPRETACJI DOKTRYNY)

Historyk filozofii badający twórczość filozofa obcego m u k raju  zdaje 
sobie na ogół sprawę z ograniczenia swojej wiedzy, jej braków niemożli
wych do uzupełnienia, ponieważ haseł, znaków kulturow ych łatwo czytel
nych dla przedstawicieli tego kraju  nie jest w  stanie odczytać. Mimo tego 
faktu nie rezygnuje z badań i zazwyczaj badania te są cenione. Nader bo
wiem często ci, którzy patrzą z zewnątrz przez pryzm at innych tradycji 
myślowych, dostrzegają w tej twórczości elem enty um ykające uwagi 
współziomków. Bywa jednak i tak, że to spojrzenie z zewnątrz ślizga się 
po powierzchni, nie dociera do autentycznych intencji danej twórczości 
filozoficznej, podporządkowuje ją obcym jej schematom, a jednocześnie 
przez swą rzekomą rewelacyjność, „odkrywczość” budzi poklask raczej 
nie znawców, lecz szerokiej publiczności.

Nie jest prawdą, aby dzieło filozoficzne miało tylko jedną właściwą in
terpretację, by  różne o nim  opinie mogły być całkowicie uzgodnione, gdy 
rekonstrukcję dzieła uczyni się pełniejszą. W ątpię bardzo, aby postulat 
ujednolicenia opinii dał się kiedykolwiek zrealizować. Mam też wrażenie, 
że ta  jedyna, „właściwa” in terpretacja mogłaby się okazać zbyt stereoty
powa i raczej należałoby ją obalić, niż podtrzymywać.

Czymże bowiem jest in terpretacja, jak nie próbą przełożenia na włas
ny  język języka danego autora. Przekład taki nigdy nie bywa adekwatny. 
Można się kusić co najw yżej, jak  to  określał Barthes, o m aksym alną przy- 
stosowalność obu języków 1. Postulat neutralizacji podmiotu badawczego 
jest postulatem  złudnym. Ale Właśnie dlatego refleksja nad dziełem filo
zoficznym i nie tylko filozoficznym wymaga refleksji nad samym  sobą, 
nad uroszczeniami własnego światopoglądu, wymaga odsłonięcia tego, cc 
czyni obraz fałszywym. Uczony powinien wiedzieć, dlaczego oto tak tę fi
lozofię pojm uje, jakie kryteria , najczęściej zgoła niefilozoficzne, zadecydo-

1 R. B arthes, Mit i znak, W arszawa 1970, s. 286.
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wały o in terpretacji. Musi uczynić wysiłek wydobycia się z pęt, które na
kłada na niego historyczność jego własnego istnienia. Słusznie pisał Bar- 
thes, że grzechem w krytyce nie jest ideologia, ale przemilczenie ideologii, 
czyli po prostu zła w iara 2. Trzeba więc zawiesić ideologię, usunąć wszyst
ko, w  czym myśl in terpreta tora  zazwyczaj bywa skąpana, wydobyć ją czy
stą i niezależną, trzeba zdemistyfikować samego siebie. Jest to zadanie 
heroiczne i najczęściej kończące się porażką, ale w arto je podejmować 
wciąż na nowo.

Dążenie to bliskie jest historykowi, obce natom iast krytykom  prowa
dzącym z dziełem dialog z jakiegoś określonego stanowiska. K rytyka tego 
typu na ogół nie interesuje dzieło jako takie, lecz niektóre jego idee. Bę
dzie się więc spierał, że tu  się autor mylił, a tu  genialną intuicją zrozu
miał prawdę o nieprzem ijającej wartości. Pom inie szereg twierdzeń, które 
uzna za mało istotne, lekceważąco potraktuje inne, w zależności od tego, 
co go samego boli lub cieszy. Nie zawaha się też przedstawić dzieła, jeżeli 
uzna to za konieczne, w krzyw ym  zwierciadle. Toteż ten  typ interpretacji 
bywa najbardziej kolorowy, od apologii nie mającej uzasadnienia do pam- 
fletu, od języka właściwego wiernem u wyznawcy do języka oskarżeń. In 
terpretacje tego typu słusznie budzą sprzeciw, często jednak zyskują n ie
zasłużoną popularność. W tym  chaosie in terpretacji, w którym  obecnie ży
jemy, nabiera więc szczególnego znaczenia pytanie: gdzie leżą granice in 
terp retacji dopuszczalnych, w jaki sposób daje się je określić?

Namiętności się budzą, gdy dzieło jest wielkie, gdy oddziaływanie jego 
było szerokie. Wiemy, ile sporów budziły i budzą doktryny Kartezjusza, 
Kanta, Hegla i Marksa. Kłótnie wokół C om tea nie m iały aż tak  szerokiego 
zasięgu. C om tea czytano mało, aczkolwiek pozytywizm stał się wykładnią 
m yśli i tendencji całego pokolenia drugiej połowy XIX w. Były one jednak 
dostatecznie gorące i zbyt ważnych spraw  dotyczyły, by o nich zapomina", 
tym  bardziej że dziś spór się ożywia, choć już w innym  kontekście, właś
ciwym problem atyce naszych czasów. Chciałabym więc zatrzym ać uwagę 
na dwóch krytykach, k tóre w ydają mi się szczególnie znaczące. Odegrały 
bowiem w dziejach recepcji doktryny niem ałą rolę, tworząc dwa jej ste
reotypy interpretacyjne. In teresuje mnie zwłaszcza opinia o poliyce Com
tek . Pierwsza 'krytyka dotyczy planów na przyszłość, które snuł sam fi
lozof, druga — faktycznej roli, jaką polityka ta  odegrała w  rozwoju dok
try n  politycznych w Europie. Tak się składa, że autorzy obu k ry tyk  nie 
byli Francuzami. Przypom inając je, zadaję sobie pytanie, czy mieszczą 
się one w granicach interpretacji, które można by było uznać za możliwe 
do przyjęcia, czy nie. Czy są uzasadnione, czy tylko usprawiedliwione?

2 I b i d e m ,  s. 284.
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Mam bowiem przekonanie, że nalleży zakreślać granice dopuszczalnych in
terpretacji.

Pierw sza z nich ma historyczne znaczenie. Stwierdzić można z całą od
powiedzialnością, że ukształtow ała ona wraz z L ittre ’ańską ten  stereotyp 
Comte’owskiego systemu, k tóry  funkcjonował w  literaturze historyczno- 
-filozoficznej niem al do naszych dni, w każdym  razie do czasu ukazania sie 
prac Henri Gouhier. Myślę tu  oczywiście o Millu. Przez długi okres książ
ka Milla poświęcona filozofii C om tea była bardziej poczytna w Europie, 
niż dzieła samego filozofa. Obok prac L ittrego była głównym źródłem dla 
tych, którzy chcieli zapoznać się z filozofią pozytywną. W Polsce, w 
epoce pozytywizmu, Mili był najczęściej cytow anym  autorem . Otóż wiemy, 
że Mili wysoko ocenił Comte’owską doktrynę w jej części teoretycznej, 
ale pomysły polityczne potraktował jako wyraz aberacji umysłowej.

Pod specjalnym  obstrzałem  kry tyki znalazła się władza duchowa. Zda
niem Milla jej ukonstytuowanie groziłoby „despotyzmem duchowym’'. 
„Dążenie, by cała edukacja została oddana w ręce zcentralizowanej wła
dzy, złożonej z kapłanów lub filozofów, i by młodzież w konsekwencji była 
szlifowana według jednego wzoru w celu utrw alenia jakiegoś jednego ty 
pu człowieka, nie będzie zyskiwało coraz większego uznania, przeciwnie, 
będzie budziło tym  większy opór ludzi, im większe postępy uczynią w swo
bodnym władaniu swymi najwyższymi zdolnościami” 3. „Nacisk opinii kie
rowanej przez władzę duchową takim  brzem ieniem  ciąży na każdym in
dywiduum , od najskromniejszego do najpotężniejszego, że nakazy praw ne 
stają się zbyteczne. Wolność i spontaniczność jednostki nie wchodzi w ra 
chuby Comte’a ” 4.

Sprzeciw Milla budzą wszystkie projekty dotyczące organizacji w ła
dzy w przyszłości. Idea dyk tatu ry  trium w iratu, w ręku którego ma spo
czywać pełnia władzy politycznej, i idea nowego pontyfikatu spraw ują
cego władzę m oralną są ¡to, jak się wyraził, idee „przerażające”. „Trwogę 
budzi ten obraz poddaństwa i niewoli kom pletnej, k tóry  poleca się nam  ja
ko najw spanialszy rezultat ewolucji Ludzkości” 5.

Nie chcę się wdawać w  szczegóły dobrze znanej k ry tyk i Milla, wiemy, 
że to on i L ittre  byli autoram i podziału twórczości Comte’a na dwa okresy: 
okres filozofii pozytywnej, w którym  zostały stworzone zasady system u
0 niezwykłej doniosłości dla dziejów ku ltu ry  in telektualnej w Europie,
1 okres religii ludzkości, to jest okres rzekomego Com te’owskiego upadku. 
Chciałabym jednak zwrócić uwagę, że ten podział, gdy się bierze pod uwa
gę perspektywę, z której Mili patrzył na dzieło Com te’a, daje się w ytłu-

3 J. S. Mili, Augustę Comte et ile positivd»me, 2 ed., P aris 1879, s. 99.
4 Ibidem,  s. 124.
5 Ibidem,  s. 170.
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maczyć. Jak  starałam  się niegdyś pokazać, znajduje on podstawę nie w 
niekoherencji logicznej systemu, lecz w czymś, co można by nazwać nie- 
koherencją historyczną. Comte połączył w swoim systemie w jedną logicz
ną całość tendencje i wartości dwóch epok: epoki romantycznego unie
sienia i epoki scjentystycznego realizmu i trzeźwości, a więc epok o od
miennie konstruowanym  ideale ludzkiej wiedzy, jej celów i metod, o ró ż 
nych ideałach politycznych i społecznych. Postulaty  analizy, względności 
wiedzy łączyły się w jego system ie z postulatam i syntezy, całościowego 
badania, jedności, uniwersalności; wymagania obiektywizmu splatały się 
z zasadami m etody subiektyw nej, fakt złączył się z wartością, rela tyw i
zacja wartości towarzyszyła uznaniu najwyższego moralnego dobra w re
ligijnej miłości, ostrożność i realizm  polityczny nie przeszkadzały Com- 
te ’owi w snuciu planów przeobrażenia stosunków międzyludzkich. Otóż 
niekoherentne historycznie tezy i wartości scalone w tym  rom antycznym  
pozytywizmie zostały przez Milla skrupulatnie rozdzielone. Te, k tóre nie 
odpowiadały tendencjom  scjentystycznie nastrojonej epoki, zostały odrzu
cone jako błędne, anachroniczne, nierealne. Mili to scjentysta, induktyw is- 
ta, zwolennik postępowania dyskretycznego w nauce, o wiele bardziej 
pozytywistyczny w  tym  sensie, w jakim  dziś używa się tego określenia, niż 
Comte. Nic tedy dziwnego, że Com'te’owski system  wydawał m u się w e
w nętrznie sprzeczny i że dokonywał w  nim  cięć. Nie zapominajmy, że 
Mili patrzył na C om tea nie oczyma historyka, ale dyskutanta, który  roz
wiązania aktualnych spraw  i wytyczne na przyszłość poddaje krytycznej 
analizie.

Nie sądzę jednak, aby kry tykę Millowską można było zbyć jako taką, 
która grzeszy niezrozumieniem. W niejednej kwestii i niejednej ocenie 
była ona trafna. Mili dostrzegał, że dzieło Comte’a przenika idei jedności 
i całości, że są one źródłem dążenia filozofa do pełnej system atyzacji me 
tylko wiedzy, ale także ludzkich działań i ludzkich uczuć. Rozumiał do
skonale, że pomysły polityczne nie pojawiały się w dziele Comte’owskim 
jak  deus ex  machina, że w ynikały z naczelnych filozoficznych założeń 
system u i że „błędów” w koncepcjach C om tea  należy szukać nie w b ra 
ku konsekwencji, lecz w zbytku konsekwencji, w tej — jak  mówił — dąż
ności do rozw ijania myśli do końca, aż do najbardziej ekstrawaganckich 
wniosków. Comte, zdaniem Milla, ulegał manii reglam entacji posuniętej 
do absurdu, manii, która, nawiasem  mówiąc, m a w opinii angielskiego filo
zofa charakteryzować w ogóle Francuzów. „Oto co okrywa śmiesznością 
całość przedm iotu rozważań Com te’a ” ®.

„Fons errorum  ostatnich spekulacji pana C om tea stanow i to niepow
strzym ane pragnienie jedności i system atyzacji. Z tego powodu nie w ystar-

* I b i d e m ,  s. 155.



Mill i M arcuse o polityce Com te’a 197

cza mu, by wszyscy w razie potrzeby wobec w ym agań dobra ogólnego 
byli gotowi zapomnieć o własnych celach i dążeniach. On żąda, aby każdy 
traktow ał jako przestępstwo troskę o własne osobiste sprawy, jeśli nie m a
ją one służyć dobru innych ludzi; aby każdy tej troski się wstydził i usiło
wał się z niej wyleczyć, zanim cała jego egzystencja nie zostanie ostatecz
nie usystem atyzowana i nie osiągnęła jeszcze stanu całkowitej jedności, 
to znaczy póki troszczy się jeszcze wciąż o wiele rozm aitych rzeczy” 7.

Diagnoza była najzupełniej słuszna. Nie ulega wątpliwości, że idee je
dności i całości dominują w dziele Comte’a. Całościowa musi być przede 
wszystkim wiedza, to znaczy musi obejmować całość zjawisk świata i trak
tować je w ich ogólnych charakterystykach i prawidłowościach, a nie w 
szczegółach. Całość tworzy człowiek indyw idualny jako organizm, jako zes
pół właściwych mu mózgowych funkcji, co powinno być b rane  pod uwagę 
zarówno w biologii, jak i etyce. Całością niepodzielną jest wreszcie społe
czeństwo. To, co jednostkowe i szczegółowe, nie miało dla C om tea zna
czenia. Całość była dla niego jednocześnie faktem  i postulatem . I postulat 
ten znajdował swoje ucieleśnienie nie tylko w uniw ersalnym  system ie 
wiedzy, lecz również w polityce, w  wizji przyszłego pozytywistycznego spo
łeczeństwa, a w nim  — we władzy duchowej. Władza ta bowiem w swych 
pracach teoretycznych odrzuca anachroniczny „duch szczegółu”, charakte
ryzujący umysłowość polityków i praktyków, i wznosi się do spojrzenia 
całościowego na rzeczy, stw arzając w ten sposób racjonalne podstawy dla 
swych działań, m ających na celu „odrodzenie się wszystkich funkcji od
noszących się do naszego własnego doskonalenia się”, podstawę niezbędną 
dla połączenia w yw ieranych przez tę władzę wpływów intelektualnych, 
estetycznych i naukowych z wpływami m oralnym i8. Tymczasem dla Mil- 
la całość była term inem  pustym, w jego przekonaniu zarówno w poznaniu, 
jak i działaniu dostępne są tylko fragm enty, szczegóły, pojedyncze zja
wiska; za równie abstrakcyjną i chimeryczną uważał ideę jedności, ideał 
sprzeczny z realiam i świata ludzkiego. Akceptować więc w pełni system u 
Comte’owskiego nie mógł.

Dzieje stosunków między Millem a Comte’em, stosunków tak długo 
przyjaznych, to tem at sam  dla siebie. Wiemy, że nigdy nie doszło do o tw ar
tego między nim i konfliktu, a jednak ich korespondencja ustała. Drogi 
obu myślicieli rozchodziły się i obaj zdawali sobie z tego sprawę. Inne 
tworzyli wizje świata i do innych programów politycznych byli przyw ią
zani. Choć i w polityce w niektórych kwestiach zajmowali stanowiska po
dobne. Obydwaj więc krytykow ali insty tucje demokratyczne, przynoszące,

7 Ibidem,  s. 143.
8 Rozpraw a o duchu fi lozofii pozyty ionej ,  R ozpraw a o całokształcie pozy tyw izm u .  

W arszawa 1973, s. 510.
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jak  pisał Comte, panowanie liczby, a nie rozumu. Ale kry tyka demokracji, 
k tórą z kolei Mili określał jako „tyranię większości”, z innego wypływała 
stanowiska i inne przeciwko niej proponował rem edia 9. Dla liberała Milla 
groźna była nie tylko tyran ia państw a i urzędnika, lecz także „opinii i n a 
s tro ju”. Snuł więc projekty, k tóre ograniczałyby wszelki nacisk wyw iera
ny  na jednostkę. Swobody indywidualne w  każdej dziedzinie życia zbio
rowego, w gospodarce, nauce, oświacie, polityce były dla niego gw arancją 
rozwoju ogólnego ku ltu ry  i narodowego bogactwa, a udoskonalanie stop
niowe insty tucji parlam entarnych, które Anglia wykształciła w przeciągu 
wieków — jedyną drogą racjonalnego postępu społecznego. Mili był zwo
lennikiem  częściowych reform, stąd obce m u były dążenia do całkowitego 
przeobrażania społecznego, którego domagał się Comte. Im śmielej Comte 
kreślił swoją wizję przyszłości, plany ustro ju  w epoce pozytywnej, im  w y
raźniej formułował zasady religii ludzkości, tym  większy m usiał budzić 
opór Milla, k tóry  pomysły C om tea traktow ał jako utopię i w dodatku u to
pię szkodliwą. Utopia ta, jak ją Mili oceniał, groziła zniewolnieniem czło
wieka, a przede wszystkim zniewoleniem jego rozumu, żądała bowiem 
od niego, aby zrezygnował ze swej in telektualnej samodzielności i oddał 
się pod wpływ tych, k tórzy rzekomo m ają ku tem u prawo i którzy wym a
gają, aby podporządkował m yśl „sercu”, to jest wT gruncie rzeczy au to ry 
tatyw nej władzy i dogmatowi ustalonem u przez nią.

Natomiast k ry tyka  demokracji, jaką podjął Comte, płynęła ze stano
wiska, k tóre on sam określał jako socjalizm pozytywistyczny. Zgodnie z tą 
w ersją socjalizmu demokracja usprawiedliw ia egoizm jednostek i z orga
nizmu społecznego czyni mechanizm. Oddaje ona przywilej decyzji w 
najw ażniejszych kw estiach przypadkowej większości, przecząc w ten spo
sób wymaganiom zdrowego rozsądku. Większość nie oznacza kom petencji. 
Comte nie wierzył w parlam entaryzm , choćby nawet wybory powszechne 
były obwarowane cenzusami i pośrednie.

Socjalizm pozytywistyczny Comte’a był pod wielu względami bliższy 
ówczesnej lewicy społecznej aniżeli liberalizmowi. Ten ostatni zresztą 
zawsze ostro krytykow ał, uznając jego teorię za fałszywą, za rodzaj poli
tycznej m istyfikacji. Ileż razy  wysitępował przeciwko owemu ideałowi wol
ności, k tóry  w jego przekonaniu prowadzi tylko do chaosu ekonomicznego, 
zaostrzania się konkurencji, do ucisku proletariatu. Jest to  wolność jed
nej klasy, klasy burużazji, której przyw ileje pociągają za sobą jeden sku
tek: całkowite skorum powanie na'rodu. Z całą pasją dowodzi Comte k ró t
kowzroczności tej klasy, jej niezrozumienie dla dokonywających się prze
mian, wyrzucał jej lenistwo, pasożytnictwo, predestynujące ją do usunię
cia z a reny  życia politycznego. Porozumienie z Millem było więc niemożli

9 Zob. J . S. Mili, O wolności, W arszawa 1959, s. 121.
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we. Jeżeli by dziś ktoś chciał się spierać o racje obu filozofów, spierałby 
się właściwie o słuszności idei liberalnych i idei organizacji, głoszonych 
przez teorie socjalistyczne w XIX w. Jest to spór nie do rozstrzygnięcia. 
Można się też kłócić bez końca, k tóry  z autorów w ykazał większą p rzen i
kliwość polityczną. Przedstawiciele różnych form socjalizmu mogliby wy 
sunąć niejeden argum ent na rzecz racji Comte’a. Mogliby więc podkreślać, 
że, po pierwsze, liberalizm  w jego XIX-wiecznej form ie nie zdał egzami
nu, że koniec wieku przyniósł jego zmierzch, czego Mili nie przewidywał, 
ale o czym pisał jako o konieczności dziejowej Comte; po drugie, że Com- 
te okazał się lepszym diagnostą społecznym dostrzegając, czym były w 
istocie rządy burżuazji, że potrafił odsłonić ich negatyw ne strony, a więc 
że jego teorie polityczne, choć utopijne, m iały moc dem istyflkatorską; po 
trzecie, że Comte trafnie ocenił rolę nowo wstępujących klas proletariatu  
i technokracji; po czwarte, że Comte doskonale rozumiał, iż społeczeństwo 
nie może być wydane na swobodną grę sił ekonomicznych i politycznych, 
że muszą w nim istnieć kom petentne ośrodki kierownictwa i reglam entacji; 
i po piąte, że koncepcja władzy duchowej, tak ostro przez Milla sk ry ty 
kowana, dowodzi, iż Comte rozumiał, na czym polegają mechanizmy spo
łecznej egzystencji. Uchwycił on tę prawdę, że społeczeństwo, aby mo
gło tworzyć harm onijny system, musi uznawać jedną ideologię, musi 
uzgodnić opinie swych członków i podporządkować ich działania wspól
nym celom.

Dziś ci wszyscy, którzy są przywiązani db wartości zaw artych w  De
klaracji Praw  Człowieka i Obywatela,  k tórzy uważają odrodzenie libera
lizmu za konieczne, na ogół pierwszym trzem  argum entom  nie odmówiliby 
dowodowej mocy. Natomiast punkt czwarty, a zwłaszcza ostatni, spotkałby 
się z ich sprzeciwem. Należałoby go jednak, w imię praw dy historycznej, 
uściślić. Comte bowiem nie używał term inu „ideologia” i jedność myśli, 
którą postulował, miała wynikać w natu ralny  sposób z jedności wiedzy 
naukowej. Jedność ta zawsze była dla niego ideałem, niechętnie patrzył 
na pluralizm  poglądów, na „anarchię um ysłow ą”, z którą walczył, widząc 
w nich zjawisko przejściowe, rudym enty dawnych doktryn m etafizycz
nych, dowód niepełnej dojrzałości ludzkiego umysłu. Jedność ma być pod
stawą, aby całość społeczna należycie funkcjonować mogła. Otóż te dw ;e 
idee jedności i całości mogą budzić niepókój w duszy liberała, k tóry  ceni 
różnice zdań i nie wierzy, aby można je było uzgodnić i by zgoda taka. 
przyniosła realne korzyści.

Bez względu na racje obu sitron wątpię, czy ów spór wnosi coś nowego 
do naszej wiedzy o system ie Comte’a. Należałoby wpierw zbadać, dlaczego 
właśnie te dwie idee — jedności i całości — tak  zasadniczą rolę odgrywały 
w jego systemie. Takich pytań jednak Mili nie zadawał, stąd jego in te r
pretacja budzi niedosyt i n ie okazuje się odpowiednim kluczem do pełnego
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zrozumienia Comte’owskiej myśli. Dziś ją trak tu jem y raczej jako in te r
pretację nieuzasadnioną, ale na pewno usprawiedliwioną i uczciwą.

Przejdźm y zatem do innej k ry tyk i Comte’owskiego dzieła, współczes
nej nam, dokonywanej z całkiem innego niż Millowska stanowiska. Jest to 
krytyka, k tórą można nazwać historiozoficzną, podporządkowuje bowiem 
system  C om tea pewnej koncepcji rozwoju doktryn politycznych. Myślę
0 Marcusem i jego książce Rozum i rewolucja, zbyt dobrze znanej w świe- 
cie, by móc krytykę tę pominąć milczeniem. Jak  niegdyś Mili, tak  teraz 
Marcuse urobił pewną opinię o filozofii Comte’a, k tóra stała się popularna 
zwłaszcza w kręgach lewicy społecznej. Według tej opinii, jak  wiemy, fi
lozofia C om tea ma być jednym  ze źródeł ideologii totalitarnych.

Niewielki rozdział w Rozumie i rewolucji  o socjologii C om tea ma za
ledwie 20 stron, ale ile tam  powiedziano i w jaki sposób! Trudno znaleźć 
bardziej agresyw ny pamflet. Socjologia ta  została oskarżona o „akcenty 
złowieszcze”, o apologię teraźniejszości m ającą na celu uspraw iedliw ienie 
istniejącego porządku. Ma ona dowodzić niemożności przeciwstawienia się 
realiom  społecznym. „In terpretu jąc zjawiska społeczne w  term inach przy
rodniczych”, „podporządkowując myśl nieubłaganej dynamice tego, co da
ne”, głosząc kult faktów, pozytywizm od faktów oderwać się nie może i po
rzuca zasady rozumu 10. Hegel — to rozum, Comte — to ślepy fak t i jakiś 
rodzaj „irracjonalnego doświadczenia”, którego bliżej M arcuse nie okreś
lił, lecz które ma „¡wykraczać poza sferę obserwacji naukow ych”. Autor 
Rozumu i rewolucji  jest przekonany, że Comte „degradował rozum ” i że 
jego dogmat o niezmienności praw  przyrody zastosowany do teorii spo
łecznej, na pozór w celu uwolnienia jej od jarzm a teologii i metafizyki, ma 
w istocie swojej prowadzić ¡do takiego oto wniosku: skoro wszelki ruch 
społeczny podlega także niezm iennym  prawom, roszczenia człowieka do 
zm iany swego położenia i reorganizacji bytu politycznego są nieupraw 
nione i niemożliwe. Intencją Comte’a było ustanowić „ogólne granice 
wszelkiego działania”. I Marcuse pisał: „Gdy ludzie uznają zasadę nie
zmienności praw  społecznych ułatw i to Wdrożenie ich do dyscypliny i po
słuszeństw a w istniejącym  porządku i sprawi, że zajmą oni wobec niego 
postawę pełną rezygnacji” u . Pozytywizm ma być właśnie taką filozofią 
rezygnacji, a nie optymizmu, nakazującą utrw alać obecny system  władzy
1 hamować ruchy radykalne. Przyświeca mu idea porządku, k tóra staje 
się wartością wyższą niż idea postępu i zawiera, zarówno w sensie m eto
dologicznym jak i politycznym, treści w yraźnie totalitarne.

Dobierając odpowiednie cytaty  głównie z W ykładu filozofii p o zy ty w n e j  
i z Rozprawy o duchu filozofii po zy tyw n e j  Marcuse stara  się pokazać, że

10 H. M arcuse, Rozum, i rewolucja,  W arszawa 1966, s. 395.
11 Ibiclem, s. 323—324 .
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statyka C om tea jest abstrakcyjna i niezwykle uboga, że sprowadza się 
w istocie do dwóch tylko twierdzeń. Pierwsze z nich głosi, że praca jest 
warunkiem  szczęścia, drugie — że motywem działalności ludzkiej jest in
teres. Polityka pozytywistyczna ma więc na celu stworzenie takiej form y 
władzy, która by owe naturalne ludzkie skłonności wykorzystywała dla 
dobra ogółu. Władza musi być silna i Marcuse konkluduje: szczęście pod 
ochroną silnej władzy — to hasło charakterystyczne dla społeczeństw fa
szystowskich.

Nie szczędzi też Marcuse Comte’owi etykietek w duchu sprym itywizo- 
wanego marksizmu. Comte to idealista, a nie m aterialista, ewolucjonista, 
a nie dialektyk, zwolennik relatywizm u, a nie idei absolutnego rozum u (to 
także źle, bo relatyw izm  w socjologii ma oznaczać względną prawdziwość 
obecnych form rządu!), wreszcie ideolog despotyzmu doceniający w pełni 
funkcje politycznej żandarmerii. Czytając te wywody, czasem ma się w ra
żenie, że Marcuse pomylił nazwiska, bo k to  inny pisał o roli państwowej 
policji. W każdym razie posługując się takimi argum entam i nietrudno w y
kazać, że faszyzm rodził się m.in. z socjologii C om tea jako doktryny 
„antyracjonalistycznej”, a więc takiej, k tóra stała się oparciem dla reakcji 
antyheglow śkiej, ponieważ rozwój form „autorytatyw nych oznaczał od
wrót od zasad Hegla, nie był zaś konsekwencją tych zasad”.

Cały ten wywód pełen półprawd i sądów nieraz zaskakujących dla każ
dego, kto dzieła Com te’a przeczytał dokładnie, można by zaliczyć do cie
kawostek współczesnej politycznej literatury , gdyby nie to, że spotyka się 
on nieraz z akceptacją. W ten sposób można spreparować każdy system 
filozoficzny, a już najłatw iej Hegla, którego tak  gorąco Marcuse broni, nie 
pam iętając, że to właśnie Hegel, jego historiozofia uzasadniała konformizm 
wobec zwycięskich sił społecznych, nakazywała pokorę wobec historii i jej 
koniecznych praw. W tej krytyce M arcusego dwie spraw y należy oddzielić: 
pierwsza z nich dotyczy słuszności nakreślonego w książce historiozoficz
nego modelu, tj. rozwoju ideologii totalitarnych, druga, nas obchodząca — 
oceny filozofii Ćomte’a. Nie czuję się kom petentna, by zabierać głos w 
pierwszej sprawie, chcę tylko przypomnieć, że w literaturze światowej 
znamy inne genealogie, k tó re  biorą pod uwagę doktryny apoteozujące 
państwo jako wcielenie racjonalności. Nie mam też zamiaru odpowiadać 
na pam flet Marcusego apologią Comte’a, lub też pam fletem  na Hegla. W 
imię jednak rzetelności naukowej uważam za konieczne kilka opinii M ar
cusego sprostować, nie znajdują one bowiem — moim zdaniem —- potw ier
dzenia w tekstach Comte’a.

1. Zdaniem M arcusego wyższość idealizmu nad pozytywizmem polega 
m.in. na tym, że idealizm uważał myślenie za coś apriorycznego w sto
sunku do faktów. Jest prawdą, że Comte odrzucał aprioryzm  w tej fo r
mie, która jest właściwa „rzekomym sukcesorom K anta i k tóra prowadzi
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m yślicieli-ignorantów do idealizm u” 12. To nie znaczy jednak, aby rozum 
ludzki według Comte’a, jak  to insynuuje Marcuse, miał za zadanie jedynie 
zbieranie faktów i ich porządkowanie. Przeciwnie, gołe fak ty  są tylko 
niezbędnym  dla nauki m ateriałem . Wiedza pozytywna tworzy się w pro
cesie ciągłego zderzariia się teorii i praktyki, żaden fakt nie może być 
ujęty  bez teorii uprzednio przyjętej, choćby ty lko hipotetycznie. Co wTię- 
cej, w niezwykle interesującym  ustępie w  drugim  tomie System u,  i nie 
tylko tam, Comte pisał wprost o ścisłym związku elementów subiektyw 
nych i obiektywnych w  poznaniu. Pojęcie porządku świata, stanowiące 
podstawowy dogmat pozytywny, „wymaga zarówno um ysłu który  porzą
dek postrzega, jak i świata, k tó ry  go przedstawia, znakomicie rozum iał to 
K an t”. I dalej: „W nieustannym  współdziałaniu świata i człowieka świat 
dostarcza m aterii a człowiek formy każdemu pozytywnemu pojęciu” . Com
te podkreślał, że istnieje właściwy całemu naszemu gatunkowi pewien sto
pień subiektywności, którego usunąć się nie da i k tó ry  w arunkuje pozna
nie; że wobec tego faktu zdrowa filozofia powinna się sytuować pomiędzy 
dwoma „rafam i”, które w jej rozwoju od dawna stanowią skrajny empi- 
ryzm i skrajny  racjonalizm . Intencje Com te’a są tu  łatwo czytelne i dla 
ówczesnej epoki niezm iernie charakterystyczne. Comte szukał, podobnie 
jak  i inni myśliciele tego czasu, sposobów unieważnienia tej alternatyw y, 
przed k tó rą  wiedzę ludzką postawił niegdyś Hume. Dla Comte’a a lte rn a ty 
wa ta była nie do przyjęcia, teza Hum e’owàka sprzeczna z faktem  rozwoju 
nauki, jej wspaniałym i postępami, dowodzącymi niezbicie, że nauka musi 
być obiektywna, a jednocześnie jest racjonalna. Z tej intencji rodziła się 
słynna Comte’owska teza o adekwatności praw logicznych i praw  fizykal
nych, wyjaśniająca w  jego przekonaniu skuteczność poznania 13. In te rp re
tacja M arcusego pomija zupełnie ten ważny rozdział teorii nauki, a także 
analizy Comte’a odnoszące się do charakteru  owych logicznych praw  i ich 
historycznego rozwoju.

2. Marcuse nie wspomina ani słowem o tym  tak  popularnym  haśle 
pozytywistycznym, jak: savoir pour prévoir, prévoir pour agir. Trudno 
uwierzyć, aby go nie znał i nie wiedział, że według koncepcji Com te’ow- 
skiej istnienie koniecznych praw  przyrody bynajm niej nie ham uje ludz
kiego działania, pzeciwnie — umożliwia je. Działać bowiem celowo i sku
tecznie można tylko w  pewnym systemie uporządkowanym, tam  gdzie zja
wiska dają się przewidywać. Ta myśl Comte’a  jest charakterystyczna dla 
epoki, to samo stw ierdzał Hegel, z tym  że Hegel kładł nacisk na chytrość 
rozumu, Comte zaś na rolę ludzkości mówiąc, że „człowiek się kłopocze,

12 S ys tèm e  de poli tique positive ,  t. II P aris 1851—54, s. 31; zob. tez B. Skarga, 
Comte,  wyd. 2. W arszawa 1977, 5. 167.

13 Zob. np. Cours de philosophie positive ,  t. V P aris 1869, s. 72.
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a Ludzkość go wiedzie”. Trzeba jednak przyznać, że Comte zostawił więk
szy zakres wolności w działaniu aniżeli Hegel, zgodnie bowiem z teorią 
na tu ry  zjawisk działanie jest tym  swobodniejsze i tym  większy może mieć 
zasięg, im zjawiska są bardziej skomplikowane. Największy zatem zakres 
swobody przedstawia życie społeczne: stąd możliwość powstawania roz
m aitych konfliktów, rewolucji grożących dezintegracją społeczeństwa, 
stąd też możliwość jego reorganizacji dzięki świadomej i skutecznej inge
rencji ludzi. Reorganizacja ta nie może być dowolna, to prawda, musi być 
zgodna z ogólnymi praw am i socjologicznymi, inaczej nie m iałaby szans 
realizacji. Nie znaczy to  jednak, aby koncepcja Comte’owska przekreślała 
roszczenia ludzkie do lepszego, sprawiedliwszego bytu, przeciwnie — ona 
w łaśnie drogi do niego usiłowała wytyczyć. Comte stwierdzał, że podpo
rządkowanie się prawom obiektyw nym  przynosi wyzwolenie człowieka. 
Przestaje być on bowiem niewolnikiem  innych ludzi, ich arb itralnych  dą^ 
żeń i inteersów, ustępując wyłącznie przed koniecznością natury. (Jak 
dalece posunął się M arcuse /w swojej in terpretacji może świadczyć ustęp, 
w  którym  mówi, że u Comte’a ruchem  społecznym nie rządzi żadna wola. 
Comte’owi rzecz jasna chodziło o wolę boską. M arcuse zaś twierdzi, że 
Comte miał na uwadze „racjonalną wolę człowieka”).

Comte to reform ator społeczny i prorok nowego życia zgodnie z duchem  
czasu, w którym  żył i tworzył, to twórca utopijnej wizji społeczeństwa, 
mimo wszelkich różnic dzielących ówczesne program y socjalizmu utopij
nego bliższy tej orientacji aniżeli późniejszym teoretykom  państw a w 
rodzaju F ryderyka Stahla. I Comte był przekonany, że owa pełna reorga
nizacja jest nie tylko możliwa, ale wręcz konieczna, że jest przyszłością 
Ludzkości, stąd jego optymizm, stąd  gorąca wiara w wartości ludzkie, w 
naukę, w samego człowieka, k tó ry  może przezwyciężyć uczucia egoistycz
ne, budząc w sobie altruizm . Cała myśl C om tea była skierowana ku przy
szłości. M arcuse jednak tego nie widzi i nie widzi także, że to Hegel po
stulował w swej Filozofii prawa, aby filozofowanie „zetknęło się bliżej 
z rzeczywistością”, że to Hegel negował sens norm atyw nych teorii spo
łecznych dowodząc, że jeśli jednostka buduje sobie świat takim, jakim  
być powinien, to świat ten ma wprawdzie egzystencję, ale ty lko w jej 
m niemaniu. To nie Comte mówił: „Tu jest róża, tu ta j tańcz” 14.

3. Po trzecie, Marcuse zdaje się w ogóle nie wiedzieć o dwóch nader 
ważnych koncepcjach C om tea lub pomija je umyślnie. Pierwsza z nich — 
to koncepcja czasu przejściowego. - Okres, w którym  Comte tworzył, zo
stał przez niego uznany za okres rew olucyjny, przejściowy, stanowiący 
ostatn i etap przed epoką pozytywizmu. Jest za wcześnie, dowodził, by 
wszystkie ideały ¡pozytywistyczne mogły się obecnie zrealizować. Jednym

14 G. Hegel, Zasady filozofii prawa,  W arszawa 1969, s. 19.
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więc z zadań polityki było wypracowanie taktycznego program u dla tego 
okresu. Postulaty  wysuwane w tym  program ie różnią się znacznie od po
stulatów  dotyczących przyszłego idealnego ustroju. W iemy więc, że w spo
łeczeństwie pozytywistycznym ma zapanować całkowita jedność myśli, 
w sparta na naukowych podstawach, dziś jednak należy walczyć o wolność 
słowa, myśli, dyskusji, a więc i prasy, by nowy pozytyw istyczny świato
pogląd mógł się ukształtować i mógł zyskać sobie uznanie w szerokich 
w arstw ach ludności. Kiedyś zostanie zniesiony ustrój parlam entarny, dziś 
należy żądać publicznych i jaw nych wyborów, aby nie dopuścić w tej 
dziedzinie do nadużyć jednej klasy. W przyszłości zapanuje spontaniczna 
hierarchia społeczna, będzie to społeczeństwo nie klasowe, lecz — jak to  
określał Comte — funkcjonalne, ale hasła równości m ają swoje historycz
ne znaczenie i można je podtrzymywać, o ile są wymierzone przeciwko 
pozostałym przywilejom  feudalnym  i egoizmowi burżuazji. Takich przy
kładów można podawać wiole.

Druga koncepcja jest o wiele ważniejsza — myślę o  koncepcji władzy 
duchowej. Na pierwszy rzut oka właśnie koncepcja tej władzy oraz religii 
ludzkości mogą stać się podstawą do zakwalifikowania system u Com teow - 
skiego jako systemu totalitarnego, jeżeli przyjęlibyśm y za podstawę znane 
określenie Labrousse’a. Przypominam, że Labrousse odróżniał totalitaryzm  
filozoficzny od politycznego. Ten pierwszy ma być takim  systemem filo
zofii politycznej, „wedle którego człowiek jako istota m oralna realizuje 
się jedynie przez pełną integrację z całością społeczną rządzoną przez au 
to ry tet m oralny”. Z tego punktu widzenia „każda religia jest potencjalnie 
to ta lita rna” ls. Można się więc było spodziewTać, że to Religia Ludzkości 
■ze swoim dogmatem, kultem  i kapłaństw em  posłuży M arcusemu jako głów
n y  argum ent za tezą oskarżenia. A jednak tego argum entu  nie wykorzy
stał, wolał w ogóle istnienie tej koncepcji pominąć. Otóż kwestia ta  wy
daje mi się istotna. Przypom nijm y tylko dalsze wywody Labrousse’a 
Zwraca on uwagę, że religia tylko wówczas przyjm uje charakter to tali
tarny , gdy władza świecka zachowuje pełną kontrolę nad kapłaństwem , 
lub też odwrotnie, kapłani podporządkowują sobie państwo. Jest to  chyba 
uwaga słuszna. Lecz w jej świetle pomysły C om tea zaczynają nabierać 
szczególnego znaczenia. Wiemy dobrze, że Comte był dzieckiem rewolucji, 
że jak  i inni myśliciele tego czasu szukał możliwości wyjścia z rew olucyj
nego chaosu, że jego filozofia polityczna sytuow ała się pomiędzy tymi ów
czesnymi ddktrynam i, k tó re  ratunek  dostrzegały w racjonalnej społecznej 
organizacji, szukały sposobów wzmocnienia więzi społecznych oraz sposo
bów skutecznego politycznego działania. Jest faktem, że Comte był zwo
lennikiem  silnej władzy, tak  jak Hegel czy Fichte, że domagał się pełnej

15 R. Labrousse, Introduction à la philosophie politique,  P aris 1959, s. 245, 246.
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inkorporacji jednostki w  społeczeństwo, że głosił hasło dyscypliny, wym a
gał poszanowania dla władzy, dla jej au tory tetu . Ale jednocześnie Comte 
pamiętał dobrze, czym była władza Jakobinów, tych jaik mówił „doktorów 
od gilotyny”, którzy nieposłusznych polityce i doktrynie poddawali to rtu 
rze. Obserwacja zaś stosunków aktualnych prowadziła go do wniosku, że 
w społeczeństwie, w którym  władza polityczna ma w swym ręku całość 
władzy także „duchowej”, jest ona nowym rodzajem  despotyzmu, zmienia 
się tylko jego forma. Despotyzm siły ustępuje miejsca despotyzmowi bo
gactwa, bronią władzy staje się nie terror, a korupcja. Rozdział zatem obu 
władz jest absolutnie konieczny.

Idea separacji dwóch władz to jedna z najstarszych idei Comte’a, której 
pozostał w ierny do końca. Jej uzasadnienie znajduje podstawę w teore
tycznej części systemu, jak i w  diagnozach politycznych. Do jej określeń, 
do w yjaśniania jej roli powracał bez końca. Władza duchowa ma być jedy
nym  sposobem zniesienia „jarzm a nikczemnego przym usu narzucanego 
przez polityków ” 16. W tym  społeczeństwie, w którym  separacja taka nie 
istnieje, z konieczności powstają w arunki dla wszelkiego rodzaju nadużyć. 
Comte już w swojej młodzieńczej pracy poświęconej tem u zagadnieniu 
zwracał uwagę na niebezpieczeństwo utworzenia się pewnego rodzaju au- 
tokracji nowożytnej, „nie m ającej dokładnej analogii w  historii, k tórą 
można by określić, z b raku  lepszego term inu, jako m inisterialiżm  lub 
despotyzm adm inistracyjny” 17. Ten rodzaj rządów zmierzla do coraz w ięk
szej centralizacji władzy ponad wszelkie rozsądne granice, rodzi też kon
flik ty  społeczne powodowane przez działania egoistyczne panujących klas.

Brak separacji dwóch władz pociąga za sobą także inne skutki; absolut
ny chaos intelektualny, preferow anie w nauce najrozm aitszych problemów
o znaczeniu praktycznym  i doniosłości doraźnej, a  więc zahamowanie ba
dań teoretycznych i w  konsekwencji ludzkiego postępu, a także podpo
rządkowanie moralności i nauki polityce. Państw o usiłuje narzucić tę ideo
logię, k tó ra  odpowiada jego aktualnym  interesom. Comte ostrzegał, że 
sytuacji tej nie zmieni naw et fakt rozdzielenia obu władz, o ile sprawo
wać je  będzie ta sama społeczna klasa. S tąd w jego przekonaniu władza 
duchowa powinna być oddana w  ręce uczonych i proletariatu, a świecka 
— industrialistom  i technokratom .

Władza duchowa odgrywa więc rolę z jednej strony przeciwwagi dla 
władzy politycznej, uniemożliwiając wprowadzenie despotyzmu. Jest cia
łem kontrolującym  jej poczynania; ma prawo zachęcić proletariat w  razie 
nadużyć naw et do wypowiedzenia 'posłuszeństwa, do generalnego strajku. 
Jest także jej ciałem doradczym we wszystkich kwestiach ogólnych w ym a

16 R ozpraw a o całokształcie,  s. 555.
17 Ecrits de jeunesse, P aris 1970, s. 371.
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gających znajomości praw  przyrody i praw  społecznych. Z drugiej strony 
jest tym  ciałem, które kierując nauczaniem  i wychowaniem krzew i naukę 
i moralność wzmacniając społeczną integrację, przygotowując człowieka 
do nowego życia w  nowym pozytywistycznym społeczeństwie. Bez wątpie 
nia władzy tej przyświeca ideał jedności i całości, zdaniem C om tea powin
na się też ona cieszyć absolutnym  autorytetem  ze względu na kompetencje 
naukowe i etyczne jej członków, a jednak jej koncepcja wydaje się być 
daleka od koncepcji właściwych doktrynom  totalitarnym . Władza ta bo
wiem ma działać jedynie perswazją. Ponieważ uczestnictwo w Ludzkości 
jest kwestią dobrowolnego wyboru, nie może być narzucone siłą. Władza ta 
pragnie przekonywać i uczyć, nie rozkazuje, nie żąda, nie ma zresztą w 
swojej dyspozycji żadnej m aterialnej siły. Zapewnia ona „niezależność” 
i „współdziałanie”, dwa w arunki wszelkiego rzeczywistego postępu, któ
re  — jak pisał Comte — dotychczas nigdy nie występowały razem. .Tej 
au to ry tet jest więc au tory tetem  mądrości i moralności, praw dy i dobra. 
Ma ona budzić pragnienie realizacji najszczytniejszych ludzkich ideałów.

Nic tedy dziwnego, że Marcuse koncepcję władzy duchowej pominął. 
Uwzględnienie jej w rozważaniach rozwaliłoby jego historiozoficzny sche
m at. In terp retacja  M arcuse’a okazała się niezm iernie jednostronna, ma 
ona tylko na pozór charakter historyczny, w rzeczywistości ma sens poli
tyczny i doktryna danego filozofa odgrywa tu  rolę przykładu a jednocześ
nie dowodu po uprzednim  jej odpowiednim spreparowaniu. Tego typu 
in terpretacja  nie tylko nie wnosi nic do wiedzy o autorze, ale tę wiedzę 
wykrzywia, nie inform uje, lecz dezinform uje, leży zatem  poza granicam i 
in terpretacji możliwych do przyjęcia. Nie widzę też żadnego powodu, któ
ry  by ją mógł usprawiedliwiać. Przeciwnie, jest ona tylko chwytem  pole
micznym, w którym  usiłując pokazać, że czarne jest białe, szuka się cze
goś, co by oczernić można.

Nie znaczy to jednak, abym  lekceważyła wartości rozważań nad losa
mi doktryny, nad historią jej w ielorakich recepcji. Jest prawdą, że recep
cje te  idą w różnych kierunkach, często sprzecznych z intencjam i twórcy. 
Historyk jednak, moim zdaniem, powinien te przekształcenia tez doktryny 
w trakcie jej recepcji pokazać. W tym  celu musi najpierw  zastanowić się 
nad kształtem  oryginalnym  doktryny i jej historycznym  kontekstem.

Zapewne w system ie Comte’a można odnaleźć idee, które zgodnie z de
finicjam i Labrousse’a pozwalałyby go zaliczyć do systemów filozoficznych 
totalitarnych, do których należałoby też zaliczyć filozofię Platona, jak 
Hegla i wiele innych. Decydują o tym  idee jedności i całości, k tóre tak  
wielki niepokój budziły u Milla. Ale były to idee charakterystyczne dla 
epoki i byłoby błędem niedopuszczalnym, gdybyśmy je oceniali negatyw 
nie (nawiasem mówiąc, dostrzegł to Marcuse). To dzięki nim  Comte zdo
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łał przekroczyć w swej wizji politycznej granice państw  i narodów, to 
dzięki nim  uznał za najwyższą wartość Ludzkość. Stąd płyną owe wyraźne 
hum anistyczne akcenty, którym i jest przesycone całe jego dzieło. W nich 
chyba też trzeba szukać źródła niektórych stw ierdzeń Comte’a, m ających 
w alor nie tylko historyczny. Kilka z nich na zakończenie w arto przypom 
nieć. Z porównania bowiem ideału społeczeństwa przyszłości i aktualnego 
stanu rzeczy Comte wyprowadzał wnioski ściśle związane z koncepcją 
władzy duchowej. Wnioski te dają się sformułować następująco. Otóż po 
pierwsze, Comte był przekonany, że władza polityczna, w k tórej ręku 
znajduje się monopol wychowania, nauki, oświaty, kieruje nim i zawsze 
zgodnie z własnym i celami, przeciwstawiając się wszelkiej wolnej myśli, 
wszelkim dyskusjom, nie w ahając się przed użyciem nacisku, a naw et si
ły. Po drugie, Comte rozumiał, że adm inistrow anie sferą ku ltu ry  przez 
polityków oznacza podporządkowanie tej sfery despotyzmowi niekom pe
tencji, a więc przynosi zahamowanie postępu. Postęp wymaga wolności 
i niezależności, zwłaszcza ludzi nauki, oraz swobodnej w ym iany myśli. 
Po trzecie, Comte stwierdzał, że władza polityczna, k tóra nie liczy się 
z opiniami specjalistów, uczonych, przede wszystkim  socjologów, podko
puje własne swe korzenie. „Nie wolno bowiem wprowadzać jakichkol
wiek zmian do zjaw isk społecznych, nie znając rządzących nimi p raw ”. 
Działanie takiej w ładzy musi zatem prowadzić do zachwiania równowagi 
społecznej, a w rezultacie do upadku tej władzy. Jeżeli jednak ciało do
radcze ma pracować skutecznie, musi być niezależne od władzy politycz
nej. I po czwarte, Comte miał głębokie przekonanie, że społeczeństwo, któ
rego członkowie nie m ają zasad moralnych, funkcjonować harm onijnie nie 
może. Zasady moralne, wzory m oralne są równie niezbędne dla życia spo
łecznego, jak organizacja polityczno-prawna. Prawo i sprężysta naw et ad
m inistracja nie są hamulcem  dla działań ludzkich, k tóre w dążeniu do 
realizacji partykularnych  interesów szukają rozm aitych sposobów wydo
bycia się spod ich kontroli. W rezultacie nadużywanie prawa, nieuczci
wość, korupcja stają  się chlebem codziennym nikomu nie przynoszącym 
ujm y. Upadek moralności odbija się na na wszelkich dziedzinach życia 
społecznego — w gospodarce, w produkcji, w nauce i kulturze, w szkole, 
w domu, w polityce.

Twierdzenia, które dziś w ydają się oczywiste, niegdyś bynajm niej ta 
kimi nie były i ich sform ułowanie wymagało wielkiej przenikliwości fi
lozoficznej i politycznej. A te właśnie tw ierdzenia stanow iły przesłanki 
w planach reorganizacji społeczeństwa u Comte’a i jego m yślach o utw o
rzeniu władzy duchowej. W sporach współczesnych o Com te’a trzeba 
i o nich przypomnieć, aby nie przekreślać cennego dziedzictwa i aby w y
korzystać je dla przyszłości.
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MILL ET MARCUSE SUR LA POLITIQUE DE COMTE 

R é s u m é

Dans l’histoire de la philosophie, l’abondance de la litté ra tu re  et la diversité 
des vues sur te l ou au tre  philosophe du passé invitent, selon l’au teu r de cette 
étude, à la réflexion sur les lim ites d’une in te rp ré tarion  adm issible et justifiée. L ’au
teu r expose son problèm e en se servant de l’exem ple des deux in terp ré tations bien 
connues de la politique de Comte: celles de Mill et de M arcuse. L ’une et l’autre , 
dit-elle, sem blent avoir joué un rôle im portant dans la réception de la doctrine de 
Comte, en faisan t naître , respectivem ent, ses deux différents stéréotypes. En faisan t 
resso rtir les lignes directrices et les orientations sous-jacentes mais pas toujeuns 
explicites de ces deux critiques, l’au teu r en conclut que la différence en tre l ’une et 
l ’au tre  est fendam entale. Bien que les idées politiques de Mill s’opposaient rad icale
m ent à celles de Comte — ce qui incitait le penseur anglais à concentrer son a tten 
tion sur les points faibles du S ys tèm e  de poli tique posi t ive  — son in terp ré tation  n ’en 
est pas moins honnête et justifiée, bien que pas suffisam m ent docum entée. P ar 
contre, celle de M arcuse s’avère essentiellem ent falsifiante, partiale , démagogique et 
dénuée de fondem ent. Elle n ’offre aucune connaissance au thentique de la doctrine 
eom tienne; to u t au  contraire, sa stru c tu re  in trinsèque s’y trouve déformée dans 
le but de m ontrer que le positivism e était la source des idées to ta lita ires. Dans ses 
conclusions, l’au teu r insiste sur certaines thèses et observations lucides de Comta 
qui sem blent avoir gardé leur valeu r in tacte dans le monde de nos jours.


