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O dialektyce w marksizmie,
jej genezie i funkcji raz jeszcze
1. Wstęp
Dwa głównie powody skłaniają nas do pojęcia sygnalizowanego w tytule
tematu. Po pierwsze sądzimy, że faktu zafascynowania osobliwą tą metodą
i teorią, mianowicie dialektyką, która jak wiadomo najpełniejszą formę pre
zentami znalazła w dziele Hegla, przez twórców marksizmu nie sposób w pełni
zrozumieć, nie uwzględniwszy szerszego kontekstu ideowego i teoretycznego,
w którym ów fenomen dialektycznej metody eksploracji i objaśniania rzeczy
wistości pojawił się w filozoficznej myśli niemieckiej przełomu XVIII i XIX
wieku. Odwołanie się do Hegla po prostu, jak czynią to zazwyczaj autorzy
marksistowscy, za klasykami zresztą, tu nie wystarczy.
Po drugie — wydaje się, że ocena marksizmu jako formacji intelektualnej,
jej roszczeń do naukowości, ambigi do objaśniania świata we wszystkich jego
aspektach itd. nie może być rzetelnie dokonana bez pogłębionej analizy dialektyki jako teorii i metody badawczej mającej zastosowanie we wszystkich
dziedzinach rzeczywistości.
Odwołanie się do okoliczności historycznych, w których owa m etoda
i teoria wyłoniła się i uzyskała upowszechnienie, pomoże, jak sądzimy,
w znacznym stopniu zrozumieć jej naturę oraz nadzieje związane z jej uży
ciem.
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2. Romantyczna filozofia przyrody i diałektyka
Jak wiadomo, rozwinięty wykład tzw. logiki dialektycznej dał w swoich
dziełach Hegel. Jego monumentalna Nauka logiki ( Wissenschaft der Logik) do
dziś stanowi przedmiot studiów i fascynacji wielu badaczy ze względu na roz
ległość horyzontów twórcy przede wszystkim, oraz konsekwencję i śmiałość
w przeprowadzeniu spekulatywnego zamysłu, obecnego we wszystkich obsza
rach zainteresowań badawczych filozofa.
Zdumiewająco spójne dzieło Hegla, zaprezentowane przezeń w postaci
monumentalnego systemu, nie powstało — rzecz oczywista — w intelektual
nej próżni. Przeciwnie, znakomicie mieści się w szerokim kontekście ruchu
umysłowego, który ogarnął Europę Zachodnią — nie tylko Niemcy — na
przełomie XVIII i XIX w. Co więcej, można bronić tezy, że stanowi ono teo
retyczne podsumowanie i podniesiony do godności samowiedzy wyraz tego
ruchu. Idzie tu zarówno o przemyślenie i teoretyczne uogólnienie doświadczeń
historycznych, które wiążą się z przemianami społecznymi w Europie Zachod
niej, a które to przemiany spektakularnie wyraziły się w Wielkiej Rewolucji
i wojnach Napoleońskich, jak też — w tym wypadku ma to znaczenie zasad
nicze — w całkowicie odmiennym ujmowaniu rzeczywistości przyrodniczej,
którego rezultatem był przewrót w całościowym obrazie św iata1.
Przewrót ten miał swoje źródło w postępującym załamywaniu się — wy
modelowanej na mechanice klasycznej — statycznej wizji świata i wyłanianiu
się obrazu rzeczywistości autodynamicznej, kreatywnej, strukturalnie zróżni
cowanej. Świat biernych, niezmiennych materialnych obiektów, które mogły
być wprawiane w ruch jedynie przez impuls zewnętrzny, został zastąpiony po
rządkiem bytów obdarzonych własną wewnętrzną energią, same zaś owe obie
kty nie stanowiły już stabilnych, niezmiennych przedmiotów, ale układy zmie
niające się w czasie, przybierające różne postaci w zależności od faz swego
rozwoju. Czas stał się czynnikiem bytotwórczym w tym nowym obrazie świa
ta 2. Dualizm aktywnego ducha i biernej materii ustąpił miejsca ujęciom monistycznym, gdzie aktywność wewnętrzna energii duchowej przejawiała się pod
postacią zmiennych ukształtowań powstających, rozwijających się i następnie
zanikających form naturalnych.
Owa radykalna przemiana globalnej wizji rzeczywistości, mająca swoje
najistotniejsze źródło w odkryciu swoistości układów ożywionych, w odróż
nieniu od tworów nieorganicznych, prowadzić musiała do przekonania o nie
przydatności paradygmatu mechanicznego do opisu tego, co żywe. Wyraziło
się to w odrzucaniu, najpierw przez lekarzy i fizjologów, mechanicznych ob1 O postępach przyrodoznawstwa na przełomie XVI11/XIX w. por. np. W. Lepenies; Das
Ende der Naturgeschichte, München/Wien 1976.
2 Por. G.W.F. Hegel, Encyklopedia nauk filozoficznych, tłum. S.F. Nowicki, Warszawa 1990,
' § 258; tenże: Fenomenologia ducha, tłum. A. Landman, Warszawa 1963, t. 1, s. 59.
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jaśnień funkcjonowania organizmów, następnie skłaniało do poszukiwania
adekwatnego języka opisu funkcjonowania owych organizmów — czym już
chętniej zajmowali się filozofowie3.
Jednym z bardziej spektakularnych przykładów dylematów, wobec któ
rych stawali myśliciele owego wspomnianego przełomu duchowego, jest myśl
Kanta. Filozof królewiecki był jednym z pierwszych, który uświadomił sobie
nieprzydatność języka mechaniki do objaśnienia budowy i funkcjonowania
organizmu żywego. Jednocześnie był przekonany, że system Newtona i właś
ciwa mu metodologia tłumaczenia przyrody stanowią w pełni naukowy
i w swojej naukowości nieprzekraczalny system reguł myślenia oraz procedur
eksplikacji rzeczywistości4. Znajduje to wyraz w przekonaniu, iż nie należy
„spodziewać się, że kiedyś zjawi się jeszcze jakiś Newton, który potrafi wy
tłumaczyć choćby tylko powstanie źdźbła trawy na podstawie praw przyrody,
jakim żaden zamiar nie narzucił [stosownego] porządku”, to jest „na podsta
wie li tylko mechanicznych przyczyn” 5. Sądy o tworach ożywionych, trakto
wanych jako formy organiczne, nie zaś mechaniczne, nie mogą więc przybrać
postaci zobiektywizowanych twierdzeń naukowych, lecz jedynie postać sądów
refleksyjnych, fundujących się na subiektywnej maksymie władzy sądzenia,
postulującej obecność w przyrodzie celu, nie dającego się w niej ujawnić przez
intelekt6.
Nie mieli takich zastrzeżeń i wątpliwości twórcy tzw. romantycznej filozo
fii przyrody. Uczeni ci i myśliciele, a także poeci — należy wśród nich wymie
nić zwłaszcza Goethego, Novalisa, Schellinga wraz z plejadą jego naśladow
ców — którzy rozwijali refleksję nad bytem naturalnym wychodząc od para
dygmatu witalistycznego, odrzucili całkowicie Newtonowski model nauki, jak
też stanowiące podstawę mechaniki wyobrażenie rzeczywistości fizykalnej7.
Jeszcze za życia K anta rozwinęli koncepqę, że natura w swej najgłębszej is
tocie stanowi rzeczywistość rządzącą się nie prawami mechaniki, ale życia. To
znaczy, że u podstawy bytu tkwi zasada kreatywna, rodzaj twórczej energii
manifestującej się w świecie widzialnym pod postacią nieustannego tworzenia,
a następnie nieszczenia nieprzeliczonego bogactwa form organicznych8. G ra
3
Por. J. Rogers, Les sciences de la vie dans la pensée française du X V III siècle, Paris 1963,
s. 618 i n.
* Por. 1. Kant: Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft, w: Werke in sechs
Bänden, Darmstadt 1957, t. V, s. 11 i nast.; L. Schäfer, Kants Metaphysik der Natur, Berlin 1966;
K. Gloy, Die Kantische Theorie der Naturwissenschaft, Berlin/New York 1976.
5 I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, tłum. J. Gałecki, Warszawa 1964, s. 375-391.
6 Por. ibidem, s. 32 i nast.; H. Schlüster, Die Wissenschaft vom Leben zwischen Physik und
Metaphysik, Weinheim 1985, s. 22 i n.
7 Por. np. G.W.F. Hegel, Dissertatio philosophica de orbis planetarium, tekst łac. i niem.,
ed. i tłum. W. Neusser, Weinheim 1986.
* Por. np. F.W.J. Schelling, Von der Weltseele, eine Hypothese der höheren Physik..., w: Wer
ke, I Hauptbd. München 1958, s. 564 i n.
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nica między tym, co nieożywione, a tym, co żywe ulega w tym obrazie świata
zatarciu; jeżeli zaś dadzą się w nim zaobserwować układy mechaniczne — są
one traktowane, by się tak wyrazić, jako produkt odpadowy procesu orga
nicznego.
Wraz ze zmianą ontologii rzeczywistości, która tu przedstawiona jest jako
jednorodna, twórcza i autodynamiczna, w istocie duchowa zasada manifestu
jąca się, jak to powiada Goethe9, przez wytwarzanie coraz to nowych postaci
swoich aktów twórczych, zmienia się też radykalnie koncepcja teorii tej rze
czywistości, sam model nauki. Nie może to już być tak admirowane przez
K anta „matematyczne przyrodoznawstwo”, dające ścisły, pod postacią zależ
ności przyczynowo-skutkowych i praw mechaniki, opis ruchu nie podlegają
cych przemianom wewnętrznym mas. Musi to być teoria, która umożliwiała
by porządkujące przedstawienie dających się obserwować form naturalnych,
od minerałów począwszy, poprzez świat roślinny i zwierzęcy, skończywszy na
człowieku i jego historyczno-społecznych formach istnienia; taki jednakże
opis, który jednocześnie odsyłałby do źródła różnorodności owych form two
rzącej bogactwo świata zmysłowego: natura natur ans.
Nietrudno zauważyć, że koncepcja tak pomyślanej nauki, nauki o owej
manifestującej się w dwu planach — ukrytym i jawnym — rzeczywistości, nie
może realizować programu ani posłużyć się matematycznym językiem New
tonowskich Principiów. Tak więc nauka romantycznych naturfilozofów będzie
nauką ,jakościow ą”; skupioną na opisach porównawczych i klasyfikacji wy
stępujących w świecie form naturalnych. Nie jest przypadkiem, że w tym właś
nie czasie Goethe tworzy swoją morfologię jako naukę o formach organicz
nych właśnie10. Wtedy też powstają konstrukqe przedstawiające postaci wy
stępujących w przyrodzie ukształtowań naturalnych jako „drabiny bytów”,
hierarchicznych uporządkowań pionowych, rozpoczynających od minerałów,
kończących na człowieku11.
Wiadomo skądinąd, że tego rodzaju uporządkowania znane były już
w epoce wcześniejszej, zaliczyć bowiem do nich można pomysły klasyfikacyjne
Linneusza, Buffona czy Jussieu12. Naturfilozoficzne jednakże konstrukcje hie
rarchii form różnią się tym od wcześniejszych tego rodzaju systematyzacji, że
nie występuje tu odwołanie do zewnętrznego wobec przyrody impulsu stwór
czego; przyroda sama, mocą własnej energii kreatywnej wytwarza owe formy,
*
J.W. Goethe, Natura, w: Filozofia niemieckiego Oświecenia, ed. i opr. T. Namowicz,
K. Sauerland, M. Siemek, Warszawa 1972, s. 105.
10
Por. A. Bednarczyk, J.W . Goethe. Problemy metodologiczne teorii typu morfologicznego,
Warszawa 1973.
" Por. A. Lovejoy, The Great Chain o f Being, A Study o f the History o f Idea, New York,
Evanston, London 1960, s. 183 i nast.; R. Löw, Philosophie des Lebendigen. Der Begriff des Or
ganischen bei Kant, sein Grund und seine Aktualität, Frankfurt a/M. 1980, s. 105 i n.
12
Por. Th. BallaufT, Die Wissenschaft vom Leben. Eine Geschichte der Biologie, Bd. 1, Frei
burg, München 1954, s. 229 i n.; 314 i n.
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stanowią one dające się uporządkować według stopnia złożoności organizacji
uzewnętrznienie w różnych wariantach pewnego idealnego wzorca. D la Goe
thego np. świat roślin to wariacje pewnego idealnego typu — prarośliny, zaś
świat zwierząt — prazwierzęcia13. Idea, że przyroda tworzy w ariaqe wokół
określonego idealnego wzorca, który w ten sposób zachowuje się podlegając
jedynie modyfikaqom, skłania uczonych tego czasu — np. tak wysoko cenio
ny przez Goethego GeofFroy Saint-Hilaire — do poszukiwania wśród roślin
czy zwierząt tzw. ogólnego planu budowy. Tak więc zróżnicowanie form od
syłało do jednorodnego ich źródła, które nie tylko genetycznie, ale także stru
kturalnie stanowiło podstawę jedności owej wielości form.
Świat romantycznych naturfilozofów jest jednością wielości form, wyłania
jących się ze wspólnej, ukrytej w łonie przyrody zasady, jest poddany zmien
ności i przemijaniu, stanowi jedność w różnorodności. N auka, która pragnie
opisać ten świat, jednorodny i przebogaty w swoim zróżnicowaniu, musi się
uporać z trudnościami tego opisu. Matematyka jest tu nieprzydatna, skoro
ważne jest przede wszystkim jakościowe scharakteryzowanie bogactwa form.
Z kolei, jeżeli całość rzeczywistości stanowi organiczną jedność, do jej ujęcia
nie nadaje się owocny w mechanice schemat zależności przyczynowo-skutko
wych. Nie można też układów żywych badać przez ich analizujące rozczłonkowywanie, bowiem tym samym obiekty badania ulegałyby zagładzie. Świat
sam, będący organiczną całością, składa się także z organicznych całości.
Dalej, jeżeli nauka o dynamicznej jedności organicznego kosmosu miała
objaśnić procesy w im zachodzące, procesy szczególnego rodzaju, różne od
przesunięć mas względem siebie, musiała odwołać się do sił, których istnienia
nie znała i nie dopuszczała — jako zasad tłumaczących zjawiska — nauka
K artezjusza-Newtona. Chcemy przez to powiedzieć, że tendencja fenomenalistyczna nowożytnego przyrodoznawstwa, wyrażająca się w postulacie ścisłego
opisu analizowanych procesów przyrodniczych, owa reguła streszczająca się
w Newtonowskim hypothesis non fingo musiała ulec tu zakwestionowaniu.
Naturfilozofia romantyczna chciała być nauką wyjaśniającą, musiała więc po
wołać do isnienia siły, których istota nie była znana.
Najwybitniejszy fizjolog końca XVIII wieku, Albrecht von Haller (1708—
-1777) nie chciał uznać danych mikroskopowych C.F. Wolffa, które w sposób
bezsporny obalały preformizm, to jest pogląd, że zarodek już w punkcie wyj
ścia jest gotowym małym organizmem ze wszystkimi cechami i organami two
ru dorosłego, tyle że niewidocznymi. By objaśnić jego rozwój, musiałby przy
jąć istnienie nieznanej siły, która sterowałaby procesem rozwoju owego zarod
ka, a to nie zgadzało się ze standardami metodologicznymi klasycznego
przyrodoznawstwa, które akceptował14. Jak wiadomo, C.F. Wolff, który nie
13 Por. A. Meyer-Abich, Biologie der Goethezeit, Stuttgart 1949, s. 26 i n.
14 Por. A. Bednarczyk, Filozofia biolaogii europejskiego Oświecenia, Warszawa 1984, s. 281-282, 343 i n.
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chciał poprzestać na czystym opisie zaobserwowanych faktów rozwoju zarod
ka kurzego, ale pragnął je objaśnić, nie zawahał się przed wprowadzeniem
tajemniczej vis essentialis, która miała być sprawczynią rozwoju wspomniane
go zarodka15. Nie był też w tym względzie osamotniony. Uczeni i filozofowie
epoki, odwołujący się do paradygmatu witalistycznego, prześcigali się w inwenqi dla nazw owej tajemniczej siły. Byli oni jednocześnie świadomi, że
powrót do starego animizmu nie rozstrzyga sprawy odnośnie do przyczyn
kształtowania się organizmów żywych i w samej przyrodzie poszukiwali czyn
ników sprawiających procesy rozwojowe.
Tak więc w wyniku konfrontacji z nową problematyką, która pojawiła się
wraz ze świadomością specyfiki tego, co żywe, i jego nieredukowalnośd do
tego, co mechaniczne, dokonują się istotne przekształcenia zarówno w samym
obrazie świata, jak też języku, który miał go wyrażać. Świat filozofów, uczo
nych i poetów odwołujących się do paradygmatu witalistycznego przestał, jak
to już sygnalizowaliśmy, być zbiorem trwałych układów przemiotowych, pod
legających mechanicznym prawom ruchu. Stał się organiczną całością, żywym
kosmosem, nieustannym procesem, gdzie wszystko, co powstało, zasługiwało
na to, by przeminęło. Przedmiotowość owego świata stanowiła jego zewnętrz
ny przejaw, manifestaqç nieustannego procesu kreaqi, który odbywał się we
wnętrzu twórczej przyrody przepojonej duchem. Dynamistyczny monizm stał
się światopoglądem obiegowym epoki.
Autodynamizm nieustannie przekształcającego się universum tłumaczono
przez odwołanie się do sprzężonych ze sobą, lecz przeciwstawnie działających
sił — przyciągania i odpychania; mówiono o marginesie jako wzorcu dla całośd bytu, charakteryzującego się biegunowością napięć i chwiejną równowagą
znoszących się wzajem antagonistycznych energii16. Koncepcje te wspierane
były przez najnowsze badania nad naturą elektryczności, powinowactwem
chemicznym, procesami utleniania etc. Fascynowano się też tzw. galwanizmem, upatrując w zjawiskach z nim związanych źródło życia17.
To, co rzucało się w oczy przede wszystkim, i co starano się opisać, to owe
napięda wewnętrzne układów, przekształcanie się ich jakościowe, zmiany
form. Mówiliśmy już, że język matematycznego przyrodoznawstwa był tu nie
przydatny. Tak więc pozostając na poziomie opisu zmiany jakościowej form
i postad odwołano się do języka potocznego, zaś co się tyczy modeli teore
tycznych, systemu kategorii i schematów interpretacyjnych, obserwujemy na15 C.F. Wolff, Theorie von der Generation in zwo Abhandlungen, Berlin 1764, fotomech.
Nachdruck, Stuttgart 1971, s. 160 i n.
16 Por. np. J.W. Ritter, Fragmente aus dem Nachlasse eines jungen Physiker, 1810, Feksimiliedruck, Heidelberg 1969, s. 17-18 i passim; F.W J. Schelling, Einleitung zu seiner Entwurf eines
Systems der Naturphilosophie, Stuttgart, 1988, s. 38 i n.
17 J.W. Ritter, Beweis dass ein beständiger Galvanismus den Lebensprozess in dem Thierreich
begleite, Weimar 1798; tenże, Beyträge zu näheren Kenntniss des galvanismus un der Resultate
seiner Untersuchung, Jena 1800, t. 2, 1802.
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wrót do sposobów uprawiania dyskursu właściwych filozoficznym spekulac
jom na temat przyrody okresu przedklasycznego, a nawet późnego antyku.
Ożywa na nowo metaforyka mikro- i makrokosmosu, Paracelsjański język sy
gnatur, alchemiczne symbolizacje, konstrukcje pojęciowe rodem z Timajosa.
Jest godne uwagi, że niechęć do Newtona równoważona tu bywa zaintereso
waniem dla kosmologicznych spekulacji Keplera czy aktywistycznego m ona
dy zm u Leibniza. Jednocześnie na obrzeżach owego szerokiego nurtu myśli,
zwanego nie całkiem adekwatnie romantyczną filozofią przyrody, gdyż nie
tylko romantycy byli jej zwolennikami, spotykamy też całkowicie rojeniowe
spekulacje na temat widzenia na odległość, syderyzmu, różdżkarstwa etc., cze
mu też towarzyszy wzmożona fascynacja osobliwymi zjawiskami psychiczny
mi i parapsychicznymi, a także chorobami umysłowymi.
Można by powiedzieć, że jeżeli K ant swoją dynamistyczną wykładnią teo
rii Newtona oraz rozważaniami na temat natury organizmów żywych w nie
małym stopniu zainspirował niemiecką filozofię przyrody przełomu wieków,
to w ostatecznym rezultacie spekulacje, które ona wydała, daleko odeszły od
rygoryzmu myślowego filozofa z Królewca.
Badacze zwracają uwagę na przełomowy i „krytyczny” charakter epoki
jeśli idzie o dzieje myśli naukowejl8. Natłok nowego materiału, trudności z je
go zaklasyfikowaniem i uporządkowaniem rodziły sytuację deficytu teorii19,
musiało to pobudzać do gorączkowych poszukiwań schematów interpretacyj
nych, co wyrażało się w odwoływaniu się do pomysłów dawno wyszłych z in
telektualnego obiegu lub też śmiałych hipotez ad hoc. Charakterystyczne dla
ducha czasu jest też przenikanie się wzajemne nauki i filozofii, a także litera
tury. Badaniami naukowymi parali się Goethe i Novalis, przyrodoznawstwo
ówczesne pilnie studiowali Schelling i Hegel, spekulacjami filozoficznymi fas
cynowali się J.W. Ritter i Oersted. Inspiracji od nowej nauki i filozofii oczeki
wali ówcześni lekarze; wielu spośród nich żywo uczestniczyło w romantycz
nym ruchu naturfilozoficznym20.
Z dzisiejszego punktu widzenia, w szczególności zaś jeżeli idzie o rygory
języka oraz wymogi weryfikacji twierdzeń naukowych, owe romantyczne spe
kulacje na temat przyrody wydać się mogą nieodpowiedzialnymi rojeniami.
T ak zresztą zostały potraktowane przez uczonych następnego pokolenia, po
" Por. np. D.v. Engelhardt, Historisches Bewusstsein der Naturwissenschaft von der Auf
klärung bis zum Positivismus, Freiburg, München 1979, s. 24 i n.; W. Gerlach, Fortschritte der
Naturwissenschaft im 19. Jahrhundert, w: Propyläen Weltgeschichte, Bd. 8, ed. Golo Mann,
Frankfurt a/M, Berlin I960, s. 235-277.
19
Por. O. Breidbach, Das Organische in Hegels Denken. Studie zur Naturphilosophie und Bio
logie um 1800. Würzburg 1982, s. 1 i n.
*
Por. K.E. Rothschuh, Ansteckende Ideen in der Wissenschafsgeschichte an der Entstehung
und Ausbreitung der romantischen Physiologie, w: tenże, Physiologie im Werden, Stuttgart 1969,
s. 45 i n.; N . Tsouyopoulos, Andreas Röschlaub und die romantische Medizin, Stuttgart, New
York, 1982.
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roku 1848, którzy swoją uniwersytecką młodość spędzili w atmosferze przesy
conej takimi romantycznymi spekulacjami. Nie n a le ż y jednak zapominać, że
intencja ich była rygorystycznie naukowa. Zafascynowanych duchem rom an
tycznych spekulacji uczonym szło o odkrywanie i objaśnianie praw funkq'onowania rzeczywistości fizycznej (a także społecznej i wszelkiej innej). Nie
rzadko też zdarzało się, że najbardziej fantastyczne spekulaqe występowały
przemieszane z rzetelnymi ustaleniami naukowymi, a było też tak, że inspiru
jący się tymi spekulacjami badacze (jak np. wspomniani J.W. Ritter czy Oersted) dochodzili do znaczących wyników badawczych21.
Jak tak odmalowanym — w najogólniejszych zarysach — tle jawi się po
stać Hegla? Hegel był o 5 lat starszy od najwybitniejszego filozofa przyrody
epoki, Schellinga, jednakże w przeciwieństwie do wczesnego rozbłysku geniu
szu tego ostatniego rozwijał się wolniej; Schelling swoje najważniejsze prace
dotyczące filozofii przyrody napisał w latach 1797-1800, podczas gdy Hegel
jako myśliciel samodzielny zaistniał właściwie dopiero po opublikowaniu Fe
nomenologii ducha (1807). Wiadomo też, że filozofia przyrody nie stanowi tam
wyodrębnionego tematu rozważań.
Systematyczny wykład filozofii przyrody pojawia się dopiero w Encyklope
dii nauk filozoficznych (pierwsze wyd. 1817), jakkolwiek dysertaqa habilitacyj
na (1801) oraz notatki z wykładów, które Hegel prowadził w Jenie w latach
1802-1805, dowodzą zainteresowań naturfilozoficznych już w tym wczesnym
okresie. Jednakże nie o naturfilozoficzne zainteresowania Hegla tu idzie (udo
stępnione publiczności kiedy fascynacja tą problematyką zaczęła słabnąć), ale
0 całość jego systemu, który z atmosfery i ducha czasu wyrasta i który atmo
sferę filozoficznych spekulacji o przyrodzie tworzył.
Hegel wyraził zapewne najpełniej, uogólnił i usystematyzował typ myśle
nia, który pojawił się w filozofii niemieckiej w związku z przełomem, polega
jącym na odrzuceniu mechanistycznego modelu objaśniania świata i przyjęciu
za podstawę jego opisu oraz rozumienia — modelu witalistycznego.
Jakkolwiek motywy myślenia dialektycznego sięgają antyku i znaleźć je
można w różnych nurtach średniowiecznej i renesansowej tradycji platonizującej, a także u niektórych myślicieli religijnych, podejmujących wysiłek opisu
natury bóstwa przy pomocy dyskursu pojęciowego22, to najbliższym źródłem
Hegla dialektycznej wizji rzeczywistości jest zrodzony w Europie końca XVIII
1 początku XIX w. styl myślenia o świecie jako całości autodynamicznej, poję
tej monistycznie, przez zespolenie skończonych i czasowych egzystenq'i przed21 Por. W.D. Wetzels, J.W . Ritter. Physik im Wirkungsfeld der deutschen Idealismus, Berlin,
Bew York 1973.
22 Por. L. Kołakowski, Główne nurty marksizmu, Paryż 1976, t. 1, rozdz. I; J. Piórczyński,
Absolut, człowiek, świat. Studium myśli Jakuba Bóhmego i je j źródeł, Warszawa 1991; tenże, Teo
ria absolutu, człowieka i świata >vpismach niemieckich mistrza Eckharta, „Studia Mediewistyczne”
XXVII, 2, 1990.
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miotów jednostkowych z wiecznie rozwijającą się, nieskończoną rzeczywisto
ścią absolutu23. Owa autodynamika universum, podobnie jak u innych filozo
fów przyrody, jest formotwórcza, dysponuje niewyczerpaną energią wewnętrz
ną, tworzy struktury o równowadze chwiejnej i napięciach biegunowych
— formy, które stanowią przejaw wiecznego i stale odnawiającego się, niewyczerpalnego w swoich możliwościach kreaq'i coraz to nowych form życia.
Struktura bytu w ujęciu Heglowskim, podobnie jak u romantycznych filozo
fów przyrody, m a swoją postać powierzchniową, manifestującą się poprzez
wielorakość naturalnych upostaciowań (minerałów, roślin, zwierząt), z któ
rych wszystkie w swojej określonej postaci są przejściowe, oraz poziom głę
boki, esencjalny, z którego owe uzewnętrzniające się formy wyłaniają się i do
którego, jako zjawiska do swojej istoty — odsyłają.
Tak pojęta samorozwijająca się rzeczywistość, manifestująca się w wielości
form skończonych, od wspomnianych postaci przyrody nieożywionej do czło
wieka i stworzonych przezeń instytuqi społecznych i życia duchowego, w swo
im nieustannym, podlegającym określonym rytmom rozwoju, odsłania się so
bie samej w treści wytwarzanej przez ludzi świadomości, w wiedzy, która jest
w istocie swej stającą się w procesie historycznego rozwoju owej, tożsamej
z absolutem rzeczywistości — samowiedzą.
Dialektyka Heglowska, która tak zafascynowała M arksa jeszcze jako stu
denta i trwale pozostała obecna w sposobie prowadzenia przezeń dyskursu
o rzeczywistości — przede wszystkim społecznej — to nic innego właśnie, jak
z jednej strony opis owej samoorganizującej się, dynamicznej rzeczywistości,
z drugiej strony — jako kategorialno-systemowy wykład struktur pojęciowych
— narzędzie, instrument teoretyczny tego opisu.
Problem, z którym borykał się Hegel i który pragnął rozstrzygnąć, był taki
oto: jak wyrazić pojęciowo całość, absolut, byt bezgraniczny, a więc w istocie
nieprzedmiotowy. Z drugiej strony — był to właśnie temat narzucony przez
romantyczną filozofię przyrody — chodziło o to, by uchwycić pojęciowo byt,
który nie jest z istoty swej wielością trwałych, dobrze odróżnialnych przez
swoje cechy przedmiotów, ale jest czymś płynnym, wiecznym stawaniem się,
nieustannym różnicowaniem, ciągłym kształtowaniem form nowych.
Hegel tworząc swój system dialektyczny miał świadomość, że podejmuje
się rozstrzygnięcia obu wymienionych wyżej problemów, to jest zespala ujęcie
dynamiczne rzeczywistości, będącej w swej najgłębszej esenqi absolutem-procesem, z przedmiotowymi, to znaczy skończonymi formami jego przejawiania
się. Mocno akcentuje jednocześnie naukowy charakter swego dyskursu o by
cie. Jest to warunkowane zarówno samym punktem wyjścia, tzn. niedowolnością, albo raczej bezzałożeniowością samej konstrukcji, rygorystycznie dyskursywnym sposobem jej prowadzenia, a także systemowym charakterem wywo23 Por. R. Panasiuk, Dialektyka Hegla i paradygmat witalistyczny, „Edukacja Filozoficzna”
15, 1993, s. 25 i n.
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du. Nauka zawsze stanowi system24. Sposób prezentacji owego systemu pole
ga na tym, że jest on całkowicie izomorficzny ze swoim przedmiotem. „Ruch
pojęcia” odzwierciedla w najistotniejszych swoich rysach, we wszystkich pla
nach opisu, proces rozwoju realności. Dynamizm bytu musi być ściśle odwzo
rowany w dynamizmie wykładu systemu dialektycznego.
Ten ścisły izomorfizm bytu i pojęcia możliwy jest przez to, iż Hegel założył
uprzednio adekwatną w stosunku do swojej logiki ontologię. Znaczy to, że
najgłębsza warstwa byto-procesu, owa tak zwana przez romantycznych naturfilozofów natura naturans, wykreowująca ze swego łona skończone manifesta
cje swojego przejawiania się rozciągnięte w czasie, ma rygorystycznie logiczną
strukturę. Jest, by użyć języka pewnej tradyqi, autodynamicznym logosem,
a więc racjonalnością samą, ideą, która w sferze tego, co widzialne, przyoble
ka się w dającą się uszeregować w postaci stopni drabinę przechodzących
w siebie skończonych postaci owej idei.
Założenie logicznej struktury wytwarzającej rzeczywistość zmysłową idei
umożliwia, rzecz oczywista, eksplikaqę pojęciową jej dynamiki, stanowi bo
wiem powielenie w porządku dyskursu tego, co już istnieje jako realność. Dla
tego też Heglowska dialektyka, zwana też logiką, jest jednocześnie ontologią,
a badanie rzeczywistości zmysłowej polega na odkrywaniu takich samych de
fa c to struktur logicznych we wszystkich dziedzinach rzeczywistości, występu
jących tam — w zależności od tego, w jakim materiale empirycznym się uobe
cniają — w charakterystycznych dla danego obszaru realności zmysłowej
przebraniach.
Dialektyczny dyskurs Heglowski przebiega jednocześnie jakby na dwu pla
nach: pojęciowe odwzorowanie przedmiotów skończonych, koncentrujące się
przede wszystkim na odnajdywaniu przechodzenia jednych ich postaci w inne
odsyła jednocześnie do głębszej warstwy rzeczywistości, tj. nieskończonego
absolutu, który na tej drodze właśnie ujawnia się w sposób dający się wyrazić
w pojęciowym dyskursie. Hegel jest świadom trudności takiego prowadzenia
wywodu, dlatego też nie waha się przed odrzuceniem zasady niesprzeczności
i — zapożyczając się u Heraklita oraz eleatów — wpisuje weń ich paradoksy
i aporie.
Postulat naukowości realizowany w tej postaci dyskursu wykracza w spo
sób oczywisty poza standardy naukowości, jakie wytworzyła nauka klasycz
na, poznanie bowiem schodzi tu głębiej, do samej istoty rzeczy, objaśniając
tym samym naturę jej przejawów, i dlatego nazywa się poznaniem spekulatywnym, tworzonym przez wyposażony w dialektyczne narzędzia poznania
rozum {Vernunft). Tylko on bowiem, nie zaś rozsądek ( Verstand) zdolny jest
wykreować prawdziwą wiedzę.

* G.W.F. Hegel, Fenomenologia ducha, op. cit., t. 1, s. 11 i n.
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3. Dialektyka w marksizmie
Co spowodowało, że obaj twórcy marksizmu sięgnęli do dialektycznej
logiki Hegla, by na jego konstrukcjach pojęciowych i systemie kategorii
oprzeć swe teoretyczne budowle? Pierwszym, jak się zdaje, motywem było
przekonanie, że tylko idąc tropem myśli „berlińskiego mędrca” można w spo
sób naukowy opisywać rzeczywistość. Znane są ich deklaracje w tym wzglę
dzie, a w szczególności ta z posłowia do drugiego wydania Kapitału, że zrywa
ją z idealistycznym systemotwórstwem mistrza, że idzie im jedynie o metodę
opisu i wyjaśniania rzeczywistości. De fa c to ich zależność od Heglowskiego
pojmowania zarówno rzeczywistości samej, jak rozumienia nauki, była dalej
idąca niż się to na ogół sądzi. Mima iż odrzucali pogląd Hegla, że u podstawy
rzeczywistości obecna jest samorozwijająca według schematów logiki idea,
faktycznie przyjmowali ten sam model ontologiczny, zaś materialistyczna
z ducha korekta nie dotyczyła natury procesu samorozwoju rzeczywistości,
choć ta otrzymała miano materialnej. Byli więc przekonani, zgodnie z trady
cją niemieckiej filozofii przyrody, że materialne universum jako całość podlega
procesowi jakościowego samoróżnicowania się, przechodząc kolejne stadia
rytmu przyrody nieożywionej, aż do wyłonienia z niej życia i jego znanych na
Ziemi form, następnie istot myślących, które z kolei tworzą, albo raczej owa
autokreatywna przyroda w nich i przez nie wyłania, formy życia społecznego
i kultury, by w ostatecznym rezultacie doprowadzić do rozpoznania całego
tego procesu, a więc powstania materialistyczno-dialektycznej wiedzy o nim,
co można bez sprzeciwienia się intencji całego tego zamysłu nazwać samowiedzą przyrody25. Podobnie jak u Hegla, pojawia się tu pogląd, że samoroz
wijająca się rzeczywistość, mimo wielorakości jakościowej występujących
w niej przedmiotów, podlega tym samym dialektycznym rytmom, co umoż
liwia ujęcie jej w system formuł, które w równym stopniu obowiązują przyro
dę nieorganiczną, jak organiczną, a także życie społeczno-duchowe ludzi oraz
reguły ich myślenia26. Heglowskiej proweniencji jest też ich pogląd, że samo
rozwijająca się rzeczywistość posiada swoją esencjalną głębię, ujawniającą się
w sposób zdeformowany w sferze dostępnych postrzeganiu zjawisk, co pocią
gało za sobą postulat dotarcia do owej głębi przez krytyczną analizę mas
kujących i ujawniających ją jednocześnie fenomenów. Stąd też powielająca
Heglowskie wywody krytyka myśli niedialektycznej, rozsądkowej, „metafi
zycznej”, która zatrzymuje się na powierzchni przedmiotu badań i daje tym
samym spaczony obraz rzeczywistości; krytyka sprzężona z przekonaniem, że
tylko „rozum dialektyczny” jest w stanie odkryć prawdę w jej skończonej
postaci.
23 Por. F. Engels, Dialektyka przyrody, Warszawa 1979, s. 20 i n.
26
Tenże, Ludwik Feuerbach i zmierzch klasycznej filozofii niemieckiej, w: Marks, Engels,
Dzielą, t. 21, Warszawa 1969, s. 20 i n.
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Teoretyczna koncepcja obu twórców „socjalizmu naukowego”, co należy
wyraźnie podkreślić, nie zmierzała do totalnego dezawuowania dotychczasowej
wiedzy o przyrodzie i społeczeństwie, ale stanowiła próbę — co też zgodne jest
ze stanowiskiem naturfilozofów typu np. Schellinga27, a także Hegla — reinterpretacji krytycznej tej wiedzy, jej jakby nowego odczytania z owej globalnie
dialektycznej perspektywy. Widoczne jest to dobrze u Marksa, gdy przy pomo
cy Heglowskiego rynsztunku dialektycznych kategorii stara się zinterpretować
krytycznie kasyczną ekonomię polityczną, a także u Engelsa, gdy usiłuje on
poddać dialektycznej obróbce rezultaty współczesnego m u przyrodoznawstwa.
Zastanówmy się bliżej, co chcieli osiągnąć obaj twórcy marksizmu odwo
łując się do dialektycznych schematów metody Heglowskiej — jeden w od
niesieniu do społeczeństwa, drugi do przyrody.
Co uzyskał Marks, gdy w Kapitale posłużył się Heglowską metodą dialek
tyczną przy analizie społeczeństwa kapitalistycznego i krytyce klasycznej eko
nomii politycznej? Przede wszystkim udało mu się połączyć, jak mniemał, wy
znawany przez się ideał soqalistyczny z rygorami metody naukowej, za taką
bowiem uważał dialektyczną metodę Hegla. Starał się przede wszystkim na
śladować skrupulatnie systemowy charakter konstrukcji Heglowskiej, gdzie
jedne pojęcia pochodzą w dialektycznym rytmie w drugie, zaś sam metodycz
nie prowadzony opis przedmiotu badania (tj. społeczeństwo kapitalistyczne,
czy raczej właściwy mu system wytwarzania) prowadzi do odtworzenia go ja
ko dającego się scharakteryzować przez wydobycie cech charakterystycznych
konkretu. Program ten, jak wiadomo, wyłożył był Marks w swoim słynnym
wprowadzeniu do Przyczynka do krytyki ekonomii politycznej z 1857 r.; budzi
on dziś jeszcze zainteresowanie metodologów nauk społecznych28. Dalej trak
tując badany przez się układ społeczny jako autodynamiczną organiczną ca
łość, położył szczególny nacisk na analizę rytmu tej dynamiki. Akcentując na
pięcia i konflikty w jego łonie starał się ukazać — zgodnie z ideą bliską ro
mantycznym naturfllozofom i Heglowi oczywiście — że są one zarówno
źródłem jego rozwoju, jak trwania i następnie upadku. Szło mu przy tym nie
tylko o to, by wykazać, że system kapitalistyczny jest formacją przejściową,
ale również, że podobnie, jak powstawały i ulegały rozkładowi inne formacje
społeczne, musi — jako rezultat upadku kapitalizmu — wyłonić się formaq'a
odeń wyższa, soqalizm. I choć Marks daleki był od schematyzmu, a swoje
wywody teoretyczne nasycał bogactwem empirycznych treści, nie mógł się
przecież powstrzymać, by nie odwołać się w tym miejscu do dialektycznego
„prawa negacji negaqi” 29. (Idzie o to, że o ile oparte na własności prywatnej
77
Por. F.W.J. Schelling, Einleilung zu seinem Entwurf eines Systems der Naturphilosophie,
wyd. cyt., s. 23 (§ 3).
a Por. Marks, Engels, Dzieła, t. 13, Warszawa 1966, s. 702 i n.
29
Por. K. Marks, Kapitał t. 1, Dzieła t. 23, Warszawa 1968, s. 905-906; F. Engels, Anty-Duhring, Dzieła t. 20, Warszawa 1972, s. 36 i n.
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systemy społeczne były „negaq'ą” wspólnoty, o tyle socjalizm, jako powrót
do wspólnoty na wyższym szczeblu rozwoju miałby stanowić negację owej
„negaqi”).
Niezależnie od tego, co można sądzić o tak skonstruowanej prognozie,
widać jasno, że Marks wierzył w powszechną ważność Heglowskich schema
tów dialektycznych i były mu one pomocne w realizowaniu zamierzonego ce
lu, tj. stanowiły rusztowanie dowodu historycznej konieczności śmierci kapita
lizmu i narodzin socjalizmu czy komunizmu.
Należy jeszcze zaznaczyć, że rytm dialektyczny opisywany przy pomocy
trójczłonowego schematu: teza — antyteza — synteza (będąca negaqą nega
cji, czyli antytezy jako negującej tezę) m a też swoją wykładnię w systemie
Hegla, która przypomina właściwy wielu nurtom myśli religijnej, obecnym
w tracji judeo-chrześcijańskiej, schemat odpadnięcia od bóstwa i popadnięcie
w stan grzechu, by następnie do owego bóstwa powrócić, zespolić się z nim,
uzyskując pełnię afirmacji istnienia w prawdzie i wolności, obcując z najwyż
szymi wartościami.
Komunizm określany we wczesnych pismach M arksa jako powrót czło
wieka do siebie ze świata wyobcowania, upadku i zniewolenia30, zbyt wyraź
nie przypomina schematy myślowe dawnych chiliastów i mesjanistów, by nie
nasuwała się sugestia, że koncepcja Marksowska stanowi ześwieczczony wa
riat tego starego schematu myślowego, tak przecież wyraźnie obecnego w sys
temie Hegla pod postacią dynamiki absolutu wyłaniającego innobyt, by przez
asymilację tego innobytu pojednać się z sobą samym w rezultacie dojścia do
samowiedzy31.
Tak więc, mimo ateistycznych deklaracji obu twórców marksizmu, przy
najmniej w residualnej postaci historia sacra jest u nich obecna, zaś jej zdeter
minowany „prawami dialektyki” rozwój ma wyraźnie teleologiczny charakter.
Zwracając uwagę na Heglowskie motywy w Kapitale M arksa, nie można
pominąć jeszcze jednego charakterystycznego momentu. Mówiliśmy już
uprzednio, że Heglowskie pojmowanie nauki wyraźnie odróżnia się od stan
dardów wypracowanych w nauce klasycznej, i następnie, mimo pewnych mo
dyfikacji, kontynuowanych w XIX i XX wieku. M arks idzie tu bez zastrzeżeń
drogą wytyczoną przez Hegla; przyjmuje mianowicie Heglowską ontologię,
zakładającą podwójny porządek rzeczywistości: warstwę powierzchniową
(świat zjawisk) oraz warstwę głęboką — esencjalną. Celem nauki jest przebicie
się przez ową warstwę powierzchniową, zdemaskowanie właściwych jej iluzji
i pozorów oraz dotarcie do istoty rzeczy. Owa ontologia i koncepcja wiedzy
w Kapitale manifestuje się w ten sposób, że w systemie kapitalistycznej, opar
tej o własność prywatną gospodarki rynkowej, warstwa powierzchniowa jest
30 K. Marks, Rękopisy ekonomiczno-fdozoficzne 1844, Dzieła, Warszawa 1960, t. 1, s. 589.
31 Por. Kołakowski, op. cit., t. 1, r. I.; D. Aleksandrowicz, Hegel i konsekwencje, Wrocław
1990, s. 44.
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obszarem przebiegu wymiany ekwiwalentnej, maskującej źródło zysku przed
siębiorców, zaś owo źródło ukryte jest w warstwie głębszej społeczeństwa,
gdzie odbywa się wytwarzanie przez robotnika wartości dodatkowej, stano
wiącej podstawę zysku kapitalisty. By system ten zrozumieć, trzeba ujawnić
jego skrzętnie skrywaną przez oficjalną ideologię tajemnicę: zedrzeć maskę
„fetyszyzmu towarowego” oraz mechanizmu regulowanego przez popyt i po
daż ruchu cen, i zejść z poziomu świata pozorów, w którym tkwią agenci
kapitalistycznej aprodukcji i wymiany, by wstąpić na poziom, gdzie tworzone
są wartości przez pracę bezpośredniego wytwórcy.
Tak więc za pomocą Heglowskiej koncepcji nauki Marks wyjaśnia nie tyl
ko pozorne paradoksy kapitalistycznego systemu wytwarzania, tj. tłumaczy,
jak wymiana ekwiwalentna nie kłóci się z zyskiem, raczej umożliwia jego re
alizację, ale także ujawnia, że jest to system eksploatacji człowieka, jego znie
wolenia, poddania go mechanizmom żywiołowym. Cały wywód zmierza do
tego, by udowodnić nieracjonalność kapitalizmu, bowiem zamiast by człowiek
panował nad światem rzeczy, owe wytwarzane przezeń rzeczy władają nim,
ich wytwórcą. A więc jest to sytem nieludzki, redukujący człowieka do przed
miotu, niesprawiedliwy w szczególności wobec bezpośrednich wytwórców. Je
go bezlitosny badacz nie zajmuje się serwowaniem łatwych potępień, ale uka
zuje jedynie naturę tego systemu oraz mechanizmy jego dynamiki, będące jed
nocześnie mechanizmami koniecznej jego zagłady32.
Nie ulega wątpliwości, że opis systemu kapitalistycznego, a nawet całego
procesu historycznego, sprzężony jest u M arksa z określoną aksjologią, i moż
na nawet śmiało powiedzieć — tej aksjologii podporządkowany. To zespole
nie opisu z porządkiem wartości umożliwiają właśnie dialektyczne schematy
Hegla. Deterministycznie pojęty proces rozwoju, czy — jak u Hegla — ab
solutu, czy też systemów społecznych występujących w historii, jak to ma
miejsce u M arksa, jest zawsze ujęty jako proces, w którym realizują się warto
ści, albo raczej system wartości, takich jak samopoznanie, wolność, człowie
czeństwo, wspólnota etc. Trudno przypuścić, by bez wykorzystania owego
narzędzia teoretycznego, tak urzekającego rygoryzmem i ścisłością wielu
współczesnych, udało się Marksowi osiągnąć zamierzony cel, tj. zespolić dys
kurs teoretyczny z ideałem socjalistycznym, albo raczej przedstawić ten ideał
jako konieczny rezultat historycznego rozwoju.
M arks wcześnie zdał sobie sprawę ze słabości teoretycznej ówczesnych so
cjalistów, bowiem nawet najsłuszniejsze postulaty moralne nie musiały się
przecież realizować w historii. Uważał przeto, że należy pójść inną drogą:
ukazać ideał socjalistyczny jako konieczny rezultat procesu dziejowego, jako
tajemnicę, którą brzemienna jest nowożytna społeczność Zachodu33.
32 Por. Marks, Kapitał t. 1, op. cit., s. 8, 18-19.
33 Por. Marks, Engels. Dzieła t. 1, s. 415 i n.; t. 3, s. 38.
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Tak więc zespalająca w jedno normę i opis Heglowska metoda dialektycz
na była od początku i pozostała przez cały czas narzędziem n a u k o w e j
analizy kapitalistycznych stosunków społecznych, analizy zmierzającej do wy
kazania, że socjalistyczny sposób produkcji stanowi konieczny rezultat ich
dalszego rozwoju i przekształceń.
O
nieustannej adoracji Hegla jako twórcy właściwej metody naukowej
świadczą też zdecydowanie późne prace Engelsa, gdzie expressis verbis głosi
on tezę, że dialektyczne prawa Hegla są najogólniejszymi prawami przyrody,
społeczeństwa i myślenia34.
Engelsowi, gdy podejmował próbę materialistycznej wykładni dialektyki,
przyświecały inne nieco intenq'e niż Marksowi. Szło mu bowiem przede wszy
stkim o to, by przedstawić wyznawaną przez się i przyjaciela doktrynę jako
globalny światopogląd, w którym wszystkie porządki rzeczywistości poddane
byłyby jednolitej zasadzie tłumaczenia. Właśnie realizacji tego programu po
służyć miała odczytana w duchu materialistycznym dialektyka Hegla.
Program Engelsa obecny w późnych jego pracach, w tym w szczególności
w niedokończonej D ialektyce przyrody, o tyle jest godny bliższego rozważe
nia, że twórca jego nawiązuje wyraźnie, mimo całego deklarowanego przezeń
krytycyzmu, do uniwersalistycznych konstrukcji niemieckich filozofów przy
rody okresu romantyzmu. Jest on oczywiście świadom zmiany warunków
i okoliczności w porównaniu z latami pierwszej połowy XIX wieku, jednakże
jest mu bliska pokusa, by — podobnie jak owi romantycy — dokonać filo
zoficznej syntezy całości współczesnej mu wiedzy, w szczególności zaś przyro
doznawstwa. To znaczy uważa on, że w przeciwieństwie do romantyków,
którzy — ze względu na niedostatki i ograniczenia wiedzy o przyrodzie
i społeczeństwie ich czasu — wypełniali swoje konstrukcje fantastycznymi
spekulacjami, jego synteza może wreszcie spełnić wszelkie rygory naukowych
procedur. Stąd teza o zbyteczności filozofii stojącej ponad naukami, jako że
dzięki metodzie dialektycznej można będzie ująć po prostu ich wyniki w jed
nolitym, syntetycznym obrazie. Według Engelsa — i jest to zgodne z poglą
dami filozofów przyrody epoki romantycznej — świat nie jest zbiorem goto
wych rzeczy, ale p r o c e s ó w , i tak powinien być pojmowany, tzn. od
twarzany — jak nauczał Hegel — jako ruch nieustannie przechodzących
w siebie, wyłaniających się i zanikających pojęć, uporządkowanych w ten
sposób, by ukazywały, „pomimo całej pozornej przypadkowości i wszelkich
chwilowych odwrotów [...] rozwój postępowy...” 35. Teza dotycząca „rozwoju
postępowego”, realizującego się — zdaniem Engelsa — zarówno w porządku
naturalnym, jak społeczno-duchowym, miała być owym novum, które przy
niósł ze sobą rozwój nowożytnego przyrodoznawstwa, a w szczególności jego
najnowszej fazy.
34 Por. ibidem, t. 21, s. 329.
35 Por. ibidem, s. 329.
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Należy przypomnieć, że dynamika procesów zachodzących w przyrodzie,
w ujęciu romantycznych naturfilozofów, a także Hegla, nie miała charakteru
ewolucyjnego. Metamorfozy świata natury, jak to staraliśmy się już wyżej
ukazać, nie tworzyły przemian ukierunkowanych, bowiem to, co ewoluowało,
to była ukryta pod powłoką zjawisk natura naturans, przemiany zaś w przyro
dzie były powtarzaniem tego samego36. Kant, zdaniem Engelsa, jako twórca
teorii kosmogonicznej był prekursorem ewolucyjnego poglądu na całość przy
rody. W odniesieniu do Ziemi potwierdzili niebawem tę orientację geolodzy
(Ch. Lyell), a następnie biolodzy, przede wszystkim zaś Darwin swoją teorią
ewolucji gatunków. Przedtem odkrywcy komórki w organizmach roślinnych
i zwierzęcych (Schleiden i Schwann) udowodnili jedność świata organicznego.
Z kolei R. Mayer i Joule, formułując prawo zachowania energii i ekwiwalent
ne przechodzenie w siebie różnych jej postaci, ugruntowali przekonanie o fun
damentalnej jedności całego universum.
Engels, jak wiadomo, nie zdołał wykonać swojego programu syntezy na
uk, mającej stanowić podstawę dialektycznego objaśniania świata. Z tego jed
nakże, co pozostawił po sobie, zamysł jego rysuje się wyraźnie. Szło mu
0 konstrukcję wizji globalnej, w której procesualnie ujęty, podlegały jedno
litym prawom dialektycznym kosmos rozwija się od najprostszych form
1 związków typu fizykalnego oraz chemicznego, poprzez wyłonienie się form
życia, które zostaje ukoronowane ludzką świadomością, realizującą się jako
rzeczywistość społeczno-duchowa, w procesie historycznego rozwoju zmierza
jąca do ładu racjonalnego i samopoznania. Już na pierwszy rzut oka widać, że
schemat owej ewolucji całości bytu ku samowiedzy niczym istotnym nie różni
się od konstrukcji romantyków i Hegla.
Tak pojęty ewolucyjny schemat całości rzeczywistości tłumaczy zarazem
genezę dialektyki jako metody i teorii rzeczywistości, jak też stanowić ma
gwaranqę jej prawdziwości wobec realności przedmiotowej. W myśli ludzkiej
dokonuje się jedynie uświadomienie tego, co stanowi mechanizm całego tego
ruchu37. Dialektyka jako nauka jest samowiedzą globalnego ruchu universum
i jego praw. Oczywiście, droga do tej samowiedzy też podlega rytmom dia
lektycznym, bowiem zaczyna się od naiwnej dialektyki Greków, by ulec za
negowaniu w koncepcjach „metafizycznych” (tj. antydialektycznych) przyro
doznawstwa mechanistycznego, zaś jako ostateczny rezultat wyłania się
— pod postacią „negacji negaq'i” — w formie kanonów dialektyki Heglow
skiej, a w końcu — w pełni naukowo ujętej logiki dialektycznej obu twórców
marksizmu38.
34
Por. I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, s. 406 przypis; Hegel, Encyklopedia nauk filozoficz
nych, s. 264-265 (§ 249).
37 Por. Marks, Engels, Dzieła, t. 20, s. 36 i n.; t. 21, s. 329.
M Por. F. Engels, Dialektyka przyrody, s. 9 i n.

O dialektyce w marksizmie, jej genezie i funkcji...

87

Możemy tu jedynie zasygnalizować osobliwe połączenie charakterystycz
nego dla epoki scjentyzmu, a nawet naturalizmu, z gruntującą się w tradycji
klasycznej filozofii niemieckiej spekulacją, bowiem idzie nam przede wszyst
kim o ukazanie związków obu twórców „socjalizmu naukowego” z ową spekulatywną orientacją, co objawiło się najwyraźniej w próbie asymilacji przez
nich dialektyki Heglowskiej właśnie.
Na jeden jeszcze moment Engelsowskiej „dialektyki przyrody” należałoby
może zwrócić uwagę. Engels twierdzi mianowicie, że współczesne mu przyro
doznawstwo rodzi dialektykę żywiołowo, co potwierdza jej słuszność jako
uniwersalnej metody. Żywiołowość ta jednakże ma tę niedogodność, że hamu
je do pewnego stopnia tempo postępów wiedzy, jako że naukowcy, mimo pre
sji analizowanego przez nich materiału badawczego, pozostają ciągle w niewo
li starych schematów myślowych, wyznają w swej ogromnej większości zdeza
wuowany już światopogląd „metafizyczny”, to jest widzą w dalszym ciągu
świat, jakby składał się z izolowanych, niezmiennych przedmiotów. Dlatego
też zasadnicze znaczenie dla dalszego rozwoju nauk ma, jego zdaniem, wyeli
minowanie ze świadomości uczonych owych, usprawiedliwionych ubiegłowiecznym stanem przyrodoznawstwa, zdezaktualizowanych dziś jednakże
przekonań.
W sukurs uczonym mają tu przyjść filozofowie, którzy — jak to poucza
historia dziejów myśli, sięgająca antyku i kumulująca się w doktrynie Hegla
— samodzielnie dopracowali się rygorów dialektycznej m etody39. Przewaga
filozofów nad przyrodnikami, którzy hołdowali nie tylko statycznym wizjom
świata, ale też niejednokrotnie pozostawali w niewoli przesądów religijnych,
ujawniła się wyraźnie już w XVIII wieku. Szczególnie zaś wysoko wzniósł się
ponad samowiedzę epoki Hegel, który teoretycznie opracował schematy i ka
tegorie myślenia dialektycznego. Tak więc materialistycznie zinterpretowana
dialektyka Hegla winna stać się nie tylko treścią globalnego światopoglądu
uczonych, jeżeli chcą należycie ujmować przedmiot swoich badań i właściwie
umiejscawiać go w szerszym kontekście związków i procesów zachodzących
w przyrodzie, ale także dysponować skuteczną metodą postępowania ba
dawczego.
Ta wiara w szczególną moc heurystyczną metody dialektycznej, przekona
nie, że dialektyka stanowi nie tylko narzędzie syntetycznej, dynamistycznie
ujętej wizji świata, ale jest jedynie efektywną, czy szczególnie efektywną meto
dą badawczą, przyczynić się miała do teoretycznego usprawiedliwienia nad
zoru politycznego, a nawet policyjnego aparatu władzy nad środowiskami
uczonych w byłym ZSRR. Problem ten ujawnił się, jak wiadomo, stosunkowo
wcześnie, gdy jeszcze nie w pełni sfera duchowa społeczności radzieckiej zo
stała poddana nadzorowi partyjnego aparatu. Idzie o spory, jakie w latach
20-tych prowadzili ze sobą „dialektycy”, domagający się nadzoru filozofii
* Por. ibidem, s. 36.
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marksistowskiej nad nauką, z „mechanistami”, broniącymi tej nauki autono
m ii40. Późniejsze dzieje różnych dyscyplin naukowych, a także tragiczne losy
uczonych są zbyt dobrze znane, by je tu przypominać. Rozprawa z niesłusz
nymi poglądami w chemii, biologii, fizyce, historii etc., zaczynała się nieod
miennie od zarzutu, że ich zwolennicy hołdują poglądom burżuazyjnym, nie
stosują się do naukowych i jedynie słusznych wymogów metody dialektycznej
w swoich badaniach.
Nasuwa się pokusa, by wyrazić przekonanie, że owym politycznym nad
zorcom uczonych dostarczył argumentów Engels. Łatwo było, odwołując się
do przekonania o wyjątkowych walorach heurystycznych metody dialektycz
nej oraz naukowym jej charakterze, dyskredytować koncepcje, które mogły
być z rygorami tej metody niezgodne, a może raczej — i to było tu najważ
niejsze — wydawały się dysponentom władzy politycznie szkodliwe. Relacja
wzajemna: nauki szczegółowe—metoda dialektyczna przybrała postać karyka
turalną i strywializowaną ostatecznie, gdy Stalin w napisanym przez się teore
tycznym rozdziale H istorii W K P (b) skodyfikował ostatecznie „prawa dialektyki” i wyprowadził z nich bezpośrednio zasady działania partii, której prze
wodził41. Sformułowane przezeń cztery prawa dialektyki stały się kanonem
oficjalnej wykładni marksizmu aż do momentu, kiedy na XX zjeździe partii
bolszewickiej podważono jego autorytet jako polityka i teoretyka.
Do ugruntowania we współczesnym marksizmie oficjalnym przekonania,
że zaczerpnięta od Hegla metoda dialektyczna stanowi szczególnie efektywne
narzędzie badania rzeczywistości, gwarantujące naukowość doktryny, przy
czynił się w niemałym stopniu Lenin, awansowany po zwycięstwie Rewolucji
Październikowej do rangi trzeciego klasyka. Idąc śladami Engelsa, w czasach
I wojny światowej podjął studia nad Heglowską Nauką logiki. Z udostępnio
nych w 1933 r. wyciągów z tego dzieła dowiedzieć się możemy, że akceptuje
on całkowicie Heglowską metodę dialektyczną, a także krytykę logiki formal
nej, podziela przekonanie Hegla, że ruch jest sprzecznością, zaś sprzeczność
jest źródłem wszelkiego ruchu, fascynuje go „płynność” i „giętkość” pojęć,
odwzorowująca dynamikę bytu, w samej dialektyce natomiast dostrzega uni
wersalną metodę odnoszącą się do wszystkich dziedzin rzeczywistości i myśle
nia samego, teorię poznania i logikę jednocześnie. Dialektyka dlań — to jądro
marksizmu, jego „dusza” 42.
Ranga Lenina jako teoretyka i praktyka rewolucji, który z czasem w śro
dowiskach intelektualnych, identyfikujących się z oficjalną doktryną radziec
ką przyćmił twórców marksizmu, przyczyniła się w niemałym stopniu do tego,
40 Por. A. Ochocki. Filozofia a nauki przyrodnicze w kontrowersjach marksistowskich lat
1908-1932, Warszawa 1970.
41 Historia Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików), Warszawa 1949, s. 118

i n.
42 Por. W.I. Lenin, Zeszyty filozoficzne, Warszawa 1956, s. 82, 120, 238.
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że luźne jego notatki i rzucone w trakcie lektury sugestie na temat dialektyki
stały się wytyczną pracy całych zastępów filozofów tzw. obozu soqalistycznego, a także niektórych intelektualistów zachodnich, identyfikujących się
z ideologią K raju Rad. Powstała ogromna literatura komentatorska, jak też
niemało publikacji, których autorzy usiłowali rozwijać intuiq'e zasugerowane
przez Wodza Rewolucji43.
Intenqą tych prac było przede wszystkim ukazanie, że marksizm dysponu
je, co już podkreślaliśmy, własną, przewyższającą pod względem rygoryzmu
i efektywności metodą postępowania badawczego, gwarantującą naukowość
światopoglądu marksistowskiego, stanowiącą jednocześnie wyrazisty wyróż
nik, przy pomocy którego można było ukazać odrębność i oryginalność marksizmu-leninizmu — jak brzmiało oficjalne miano doktryny — na tle innych
systemów filozoficznych, kwalifikowanych najczęściej jako „burżuazyjne” lub
„fideistyczne”.
Tak usytuowana — jako m etoda naukowa — dialektyka, co jest godne
uwagi, ostatnimi czasy eksponowana była w szczególności jako określona po
stać metodologii nauk. Wiązało się to z faktem, że współczesna myśl filozo
ficzna Zachodu w różnych swoich nurtach, w tradycji zaś wywodzącq* się
z neopozytywizmu czy filozofii analitycznej w szczególności, skupiała się
w swoich badaniach przede wszystkim na metodologii nauk właśnie. Jest
oczywiste, że te nurty myśli, deklarujące stosowanie ścisłych metod nauko
wych, stanowiły poważną konkurencję dla roszczącego sobie pretensje do
naukowości w uniwersalnym wymiarze — marksizmu-leninizmu. Stąd liczne
polemiki z neopozytywizmem, filozofią analityczną, Popperem, etc.44. Stąd też
ambicja dialektyków marksistowskich — wypracowania metodologii nie tylko
nauk społecznych, ale także przyrodniczych. Owe spory prowadzone z repre
zentantami współczesnych nurtów „filozofii burżuazyjnej”, w których rzecz
szła o metodę, stanowiły znaczące pole penetraqi filzofów przyznających się
do dialektycznego materializmu, co oczywiście nie znaczy, że nie prowadzono
polemik z innymi nurtami myśli, jak różne odmiany filozofii o inspiracji reli
gijnej, egzystenqalizmu, czy fenomenologii. Tu jednakże dominowała czysto
ideologiczna płaszczyzna konfrontacji.
Co rzuca się w oczy, gdy próbujemy, choćby po części, zapoznać się
z przeogromną literaturą dotyczącą dialektyki marksistowskiej? — Poza nie
zbyt licznymi zresztą pracami typu historycznego, bardziej jednak odnoszą
cymi się do dialektyki Hegla niż twórców marksizmu, pracami powstałymi
43 Por. Historia dialektyki marksistowskiej. Od powstania marksizmu do etapu leninowskiego,
Warszawa 1977; Historia dialektyki marksistowskiej. Etap leninowską Warszawa 1979 (bibliogr.
przedm. w obu tomach).
44 por. wym. wyżej publikacje oraz E. Iljenkow, Logika dialektycznay Warszawa 1978;
M. Aleksiejew, Dialektyka form myślenia, Warszawa 1961, by wyliczyć tylko ważniejsze publika
cje, które ukazały się w języku polskim.
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przeważnie poza kręgiem ortodoksji marksistowskiej lub na jej obrzeżu, ude
rza czytelnika przede wszystkim jałowość tych publikacji. Autorzy ich po
wtarzają w koło zapewnienia o przewagach dialektyki nad „metafizyką”, kry
tykują w sposób powierzchowny i przesycony inwektywami współczesnych
metodologów i teoretyków nauki, wdają się w jałowe spory na temat sto
sunku wzajemnego logiki formalnej i dialektyki etc. Niekiedy starają się prze
nieść dyrektywy wypływające z dialektycznych procedur do poszczególnych
nauk szczegółowych, takich jak np. historia, archeologia, a nawet fizyka czy
m atem atyka45. Luźne aforyzmy Lenina, czy sumaryczne formuły obu klasy
ków stanowią tu nieunikniony punkt wyjścia i drogowskaz właściwego po
stępowania.
Czytelnika tych publikacji uderza zwłaszcza, że ich autorzy nie silą się,
by przynajmniej wyprecyzować pojęcia, wprowadzić konieczne rozróżnienia
i definicje terminów. Język dialektyki w dalszym ciągu pozostaje owym
mrocznym heglizującym żargonem, gdzie mówi się ciągle o „sprzecznościach”
zawartych w przedmiotach, nie odróżnia sprzeczności w sensie logicznym od
przeciwieństw czy przeciwstawnie działających sił, dyskurs dotyczący samego
języka nieodróżnialny jest od wypowiedzi odnoszących się do przedmiotu ba
dań. Również intuicje wyjściowe klasyków nie są poddawane próbom szer
szego rozwinięcia i usystematyzowania.
Tak więc, mimo sporadycznych prób modernizacji języka dialektyki, prób,
które nigdy nie uzyskały szerszej akceptacji i upowszechniania46, cały ten roz
legły bszar rozważań o metodzie dialektycznej, mającej przecież gwarantować
naukowe standardy zarówno w przyrodoznawstwie, jak w humanistyce, pozo
staje we współczesnej myśli filozoficznej wyspą osobliwości, obszarem ana
chronicznych praktyk czarodziejskich.
Obrona dialektyki jako teorii i metody, przede wszystkim zaś obrona wy
wodzącego się z traktatów Hegla specyficznego języka, tak intensywnie m a
nifestująca się w publikaqach marksistów ortodoksyjnych, miała przede wszy
stkim na celu — trzeba to otwarcie przyznać — uchronienie ich światopo
glądu od wpływów współczesnej myśli filozoficznej, niedopuszczenie, by
wystawiony na pokusy asymilacji obcych mu treści światopogląd ten, będący
oficjalną doktrną i duchowym narzędziem politycznego panowania, uległ dez
integracji. Lansowane przez „dialektyków” standardy naukowości nie mogły
być z sensem dyskutowane i weryfikowane w międzynarodowej społeczności
uczonych, choćby ze względu na ich wieloznaczność i niesprecyzowaną, ogól
nikową postać. Ale rzecznikom dialektyki jako metody i teorii nie zależało
45 Por. np. J. Ładosz, Szkice z epistemologii matematyki, Warszawa 1968, s. 185 i n.
46 Od tego tła odbijają oryginalnością ujęcia np. prace O. Langego, Całość i rozwój w świetle
cybernetyki, Warszawa 1962 oraz L. Nowaka, U podstaw dialektyki marksistowskiej. Próba inter
pretacji kategorialnej, Warszawa 1977. Pomysły tych autorów nie doczekały się szerszej dyskusji
ani też powszechniejszej akceptacji.

O dialektyce w marksizmie, jej genezie i funkcji...

91

na tym, by wyprecyzować swoje stanowisko. Zawsze, w razie podnoszonych
przeciw nim merytorycznych zarzutów, mogli imputować swoim krytykom
niezrozumienie ich stanowiska, a nawet złą wolę wynikającą z wrogich im
opcji ideowych. Wewnątrz obozu natomiast stanowisko ich było wystarczają
co ubezpieczone rygorami ortodoksji, wspartymi w sytuacjach skrajnych środ
kami policyjnymi.
Nieraz pisano o dogmatyzacji marksizmu mającej swoje źródło w polityza
cji doktryny przez uczynienie jej rodzajem publicznego wyznania wiary, obo
wiązującego w państwie totalitarnym. Musiało to przyczynić się do wyjałowie
nia go z wszelkich treści intelektualnych, właściwego m u w punkcie wyjścia
krytycyzmu i refleksyjności. Jednakże ów proces degradacji intelektualnej
dziedzictwa duchowego M arksa nie odbywał się całkowicie wbrew jego inten
cjom wyjściowym. Zespolenie ideowego przesłania z próbą podbudowującego
to przesłanie teoretycznego dyskursu musiało doprowadzić z konieczności do
podporządkowania treści teoretycznych przeświadczeniom ideowym. Zaczerp
nięta od Hegla metoda dialektyczna, jak staraliśmy się to ukazać, miała być
narzędziem zlania w jedno, by się tak wyrazić, nauki i wiary. Stąd nieustająca
tej metody adoracja w kręgach ortodoksji, usilne przywracanie do łask, po
rewizjonistycznym epizodzie Bernsteina, najpierw przez Plechanowa, potem
przez Lenina. Dla celów, którym miała służyć, dialektyczna m etoda nie wy
magała ani precyzaq'i, ani dalszego rozwinięcia.
Jednakże cena, jaką przyszło zapłacić za owo wyeksponowanie dialektyki
jako metody naukowej o szczególnych walorach heurystycznych, była wyso
ka. Myśl marksistowska uległa przez to petryfikacji w tej postaci refleksji
0 rzeczywistości, jaka była właściwa mającej swoje pierwotne źródło klasycz
nej filozofii niemieckiej w przeorientowującej się w kierunku dynamistycznych
wizji świata na przełomie XIX/XX w., w związku z załamaniem się mechanistycznych wykładni rzeczywistości. To, co było nowe, interesujące, intelektual
nie płodne jako globalne ujęcie „organicznego”, rozwijającego się universum
u takich twórców jak Goethe, Schelling czy Hegel, w miarę rozwoju przyro
doznawstwa stało się z czasem zbiorem prawd obiegowych, zbanalizowanych,
zaś tam, gdzie było nieugruntowaną w empirii filozoficzną spekulaqą i fanta
zją, zostało odrzucone lub zapomniane.
Engels widział w życiu umysłowym Europy drugiej połowy X IX wieku,
w szczególności jeśli idzie o filozofię, szokujący regres w porównaniu z okre
sem klasycznym. Jednakże zabiegając o ożywienie globalnych wizji romanty
ków, w obliczu konfrontacji z ówczesnym stanem wiedzy, musiał owe global
ne wizje zredukować do kilku obiegowych prawd dotyczących wszechzwiązku, skokowych zmian, przeciwstawnych sił działających w przyrodzie,
sprzeczności w podlegających zmianom przedmiotach. Dyletantyzm Engelsa
1 niska kultura logiczna ówczesnej filozofii niemieckiej nie pozwoliły mu wyjść
poza Heglowski sposób mówienia, już wtedy dla większości niezrozumiały.
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Pozostał w kręgu problemów i horyzoncie rozumienia nauki, który narzucił
Hegel i jego poprzednicy: nauka m a charakter jakościowy, poszukuje ukrytej
pod zjawiskami istoty rzeczy, jej językiem jest język potoczny, celem zaś
— aproksymatywne zbliżanie się do prawdy absolutnej. Heglowski absolut,
który miał być pojęciowo uchwycony w systemie dialektycznym, przybrał tu
postać ewoluującego ku samopoznaniu bytu materialnego.
M ożna by, podsumowując nasze wywody na temat dialektyki w marksiz
mie, zaryzykować pytanie, które już kiedyś Benedetto Croce postawił pod ad
resem Hegla, mianowicie co jest żywe, co zaś marwe w samej tej tradyqi,
z której się owa dialektyka wywodzi, a co może też pozwoli wydać sąd o sa
mej metodzie dialektycznej. Najpierw jednakże należałoby usunąć pewne nie
porozumienie, ingerujące bardzo mocno w rozumienie całej tej problematyki.
Idzie mianowicie o użycie określenia n a u k a , n a u k o w y , m e t o d a
n a u k o w a , w odniesieniu do dialektyki przez twórców marksizmu i ich
zwolenników. Źródło nieporozumienia tkwi w pojmowaniu nauki w całej tradyqi, która tu jest przywoływana.
Wiadomo, że Schelling, a także inni romantyczni filozofowie przyrody,
przede wszystkim zaś Hegel, mocno akcentowali n a u k o w y charakter
swoich wywodów, jednakże zarazem przeciwstawiali się temu rozumieniu na
uki, które wypracowało przyrodoznawstwo odwołujące się do fizyki klasycz
nej. Mówiliśmy już zresztą o tym wyżej. Tak więc spekulacja filozoficzna, bar
dzo wyraźnie kontynuująca pewien, sięgający zresztą antyku nurt, została tu
podniesiona do rangi nauki, metoda zaś prowadzenia w niej dyskursu — dia
lektyka — przedstawiona jako jedynie wiarygodna metoda naukowa. Była to
próba przeciwstawienia nauce klasycznej — alternatywnej, sondującej głębie
bytu koncepcji nauki. Przejęcie przez marksizm tej tradycji automatycznie nie
jako powodowało, że sytuował się on w ramach tej tradycji jako jej kontynu
ator. Fakt, iż tradycja owa, jak to już było mówione, poczynając od połowy
XIX wieku została odsunięta przez rozwój nauki na dalszy plan, by popaść
następnie w prawie zupełne zapomnienie, jako niezgodna z głównymi nurtami
rozwoju przyrodoznawstwa, spowodował, że jej kontynuatorzy poddali ją
pewnej, jakby to wyrazić, laicyzującej obróbce. W ten sposób opozycja mię
dzy ową tradycją a obiegowymi standardami naukowości obowiązującymi
w drugiej połowie X IX wieku, uległa pewnemu zatarciu. Dialektyka lansowa
na jako nauka w wersji marksistowskiej miała zerwać z wybujałą spekulacją
romantyków i Hegla i stać się tym samym szczególnie efektywną m etodą ba
dawczą oraz narzędzien eksplikacji wyników dociekań we wszystkich dziedzi
nach rzeczywistości i myślenia. Rezultat tego zabiegu był ograniczony: for
muły Heglowskie uległy poważnej redukcji i zubożeniu, nie uzyskawszy jed
nakże waloru tez poddających się jakimkolwiek procesom weryfikacyjnym.
D okonał się w istocie akt mistyfikacji: jako metodę naukową przedstawiono
koncepq'ę, której walor naukowości mógł mieć jedynie sens perswazyjny.
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Sprowadzona do jałowych schematów werbalnych w dzidach licznych ko
mentatorów owa, stanowiąca żywy w historii nurt myśli zachodniej tradycja
dialektyczna, została tu de fa cto uśmiercona.
Tradycja zaś, z której zdogmatyzowane formy „materialistycznej i nauko
wej” dialektyki wydestylowano, pozostaje oczywiście w dalszym ciągu żywo
tnym i znaczącym nurtem myśli zachodniej, tak jak żywotnym i znaczącym
źródłem stale odnawiającej się przez czerpanie z tradycji myśli Zachodu pozo
staje myśl zaliczanych do dialektycznej tradycji twórców takich jak Heraklit,
Parmenides, Platon, Arystoteles, Plotyn, Eriugena, Bruno, czy wspomniany
przez Engelsa Kartezjusz, wreszcie sam Hegel. Idzie tylko o to, by nawiązując
do nich nie przekształcać ich pomysłów w „naukowe” prawdy ostateczne.
W związku za tym wspomnieć należy, że jeżeli idzie o wykorzystanie diale
ktycznych inspiracji, odznaczają się współcześnie pewną płodnością i oryginal
nością wyników badacze zaliczani do tzw. szkoły frankfurckiej. Próbują oni
w kategoriach myśli dialektycznej interpretować rzeczywistość społeczną, roz
wijając koncepcję nauki wyraźnie różną od standardów wypracowanych przez
tradyqę pozytywistyczną47. Rozwijana przez nich dialektyczna koncepq'a na
uki nie ma, jak się zdaje, charakteru uniwersalnego, jest wyraźnie ograniczona
do rzeczywistości społecznej. Dialektyka rozumiana jest tu jako zbiór reguł
interpretacyjnych, hermeneutycznych, pozwalających rozumieć różne aspekty
życia społecznego i akultury48. Przywoływanie dialektyki, rozumianej niekiedy
bardzo luźno we współczesnych naukach społecznych i filozofii kultury, diale
ktyki interpretowanej jako narzędzie pozwalające uchwycić specyfikę rzeczy
wistości społeczno-duchowej w tych jej aspektach, które uchodzą zazwyczaj
uwadze badaczy trzymających się reguł pozytywistycznych uprawiania huma
nistyki, świadczy o żywotności tego sposobu uprawiania tych nauk, a także
zapewne płodności.
Na zakończenie można dodać, że ów typ filozofowania, wywodzący się
z niemieckiej filozofii przyrody okresu romantyzmu, zdobył pewną aktualność
w związku z podejmowanymi obecnie próbami filozofowania w duchu ekolo
gicznym. Przy tej okazji właśnie przywołuje się dialektyczną tradyqę rom an
tyków, inspirującą przy opisie przyrody jako samoorganizującego się, dyna
micznego systemu, którego człowiek jest integralną częścią składową49.
47 Por. Th.W. Adorno u.a., Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie, Darmstadt und
Nauwied, 1972.
u Por. Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej. Wybór
i wstęp E. Mokrzycki, Warszawa 1984, s. 56 i n.
49 Por. np. H.L. Heuser-Kessler, Die Produktivst der Natur. Schellings Naturphilosophie und
die neue Paradigma der Selbstorganisation in den Wissenschaften, Berlin 1986; H. Wertholm,
Stoffwechsel des Menschen mit der Natur. Z u einem quantitativen Naturbegriff von Schelling und
von Marx, Oldenburg 1986; M. Ewers, Philosophie und Organismus in teleologischer und dialekti
scher Sicht, Münster 1986; H.G. Muttermüller, Ideologie und Theorie der Oekologiebewegung,
ed. P. Lang, Frankfurt a/M. Bern, New York, Paris, bd.

Ryszard Panasiuk

94

Jeśli zaś idzie o dziedzictwo M arksa, to można pokusić się o prognozę,
że po odrzuceniu otrodoksyjnej jego wykładni, wraz z towarzyszącymi jej,
mającymi czysto ideologiczne podłoże uroszczeniami do ekskluzywnej praw
dziwości i naukowości, stanie się ono częścią składową szeroko pojętej euro
pejskiej tradycji duchowej, na równi z innymi nurtami myśli bliższej i dalszej
przeszłości. Żywotność tego dziedzictwa będzie zależała od tego, w jakim
stopniu obecne w nim problemy, propozycje i idee będą inspirujące dla ba
daczy i myślicieli, podejmujących namysł nad ważkimi problemami ich te
raźniejszości.
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Nochmals über die Dialektik im Marxismus,
über ihre Genese und Funktion
Zusammenfassung
Der für den Marxismus spezifische Typus von Dialektik als einer Theorie der Welt
sowie einer Methode ihrer Erklärung geht, nach Ansicht des Autors, direkt auf eine in
der Romantik entwickelte und dann von Hegel systematisch dargelegte Konzeption
der Wirklichkeit. Die Verfasser dieser Konzeption wandten sich sowohl gegen jenes
Wissenschaftsverständnis als auch ein ihm verpflichtetes Modell der Welt, die im
Rückgriff auf die klassische Mechanik entwickelt worden sind. Die Welt sei nach der
naturphilosophischen Auffassung der Romantik ein selbstbewegendes, selbstorganisie
rendes Ganzes, das innerhalb eines dem prozessuellen Charakter der Wirklichkeit an
gemessenen Diskurses zu erfassen und zu deuten war. In dieser Hinsicht lagen die
Gründer des Marxismus, trotz ihrer materialistischen Bekenntnisse, in der Tradition
des deutschen naturphilosophischen Verständnisses von Welt und Wirklichkeit. Im
weiteren Werdegang des Marxismus ist ihre Dialektik jenen Entartungsprozessen
anheimgefallen, die jene Doktrin kennzeichnen, welche zu einem ideologischen Herr
schaftsinstrument eines totalitären Staatssystems geworden ist.

