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MŁODY MARKS A ROMANTYCZNA KONCEPCJA STOSUNKU
JEDNOSTKI D O SPOŁECZEŃSTWA
WSTĘP

„Romantycy słusznie zostali uznani za poprzedników idei socjalistycz
nych; zarówno Baader i Friedrich Schlegel, jak i Adam Müller dzięki swo
jej wrogości wobec zachodnio-europejskiego liberalizmu i wobec egoi
stycznego ducha nauki Adama Smitha...” — oto słowa wybitnego germ ani
sty P. K luckhohna1. Wyrażoną w tym cytacie ideę można łatwo rozwijać
wskazując na przykład na krytykę tzw. „filisterstw a”, do której należałoby
włączyć — zarówno sprzeciw wobec rozwijającego się ducha „kram arstw a”
i kapitalistycznej zapobiegliwości o własne, egoistyczne interesy2* jak
i krytykę demokracji burżuazyjnej jako ustroju, który przeradza się w de
spotyzm urzędników i posiadaczy3. Można również wypisać całą litanię
sformułowań z pism romantyków, które brzmią jakby wyjęte z prac pisa
rzy socjalistycznych, nie wyłączając dzieł Marksa. Takie np. postulaty po
zytywnych rozwiązań, jak tezy o potrzebie pełnej wolności wszystkich oby
w ateli dla rozwoju życia państwowego czy też ideał jedności ludzkiej i oby
watelskiej egzystencji4, albo też powszechna w romantyzmie idea czło
wieka społecznego — żywo przypominają prace młodego Marksa.
Problemu stosunku dwu ideologii nie można jednak sprowadzać do w y
kazu podobnych wypowiedzi czy też wspólnych wątków. Tego rodzaju
analiza filologiczna nie może zadowolić filozofa, dla którego problem zary
sowuje się w pełni, gdy porównujemy całości ideologiczne, szukamy py
tań, na które stanowią one odpowiedź. Właśnie idąc tą drogą chcielibyśmy
zastanowić się nad zagadnieniem stosunku wzajemnego idei niemieckiego
1
2
3
4

P. Kluckhohn, Persönlichkeit und Gemeinschaft, 1925, s. 101.
Por. Novalis, Fragmente, wyd. Kamnitzer, 1Ö20, fragm. 1388.
Por. J. ¡Görres, Teutschland und die Revolution, Coblenz 1819, s. 51 i nast.
A. Müller, Die Elemente der Staatskunst, t. I, wyd. Baxa, Jena 1922, s. 29.
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rom antyzm u i światopoglądu Marksa. Sprawą zasadniczą w tej pracy jest
problem wolności i w ydaje się, że spełnić on może rolę centralną przy
przedstawieniu zarówno specyfiki każdej z teorii, jak i istniejących między
nimi różnic. K rytyczny stosunek obu tych ideologii do rozwijającego się
porządku kapitalistycznego i jego ideowych haseł stanowi niewątpliwie
źródło podobieństw w ujęciu niektórych zagadnień. A jednak o charakterze
każdej z tych koncepcji decydują nie podobieństwa, ale różnice i to po
staram y się wykazać w dalszym ciągu pracy.
Próba przeciwstawienia się ideologii oświeceniowej określa zasadniczy
kierunek rozważań przedstawicieli myśli politycznej w rom antyzm ie5.
Praw ie wszyscy z nich przeszli w swej młodości okres entuzjazm u dla re
wolucji. Był on zwykle krótki: szybko nastąpiła fala krytyki i gwałtownego
odcinania się od ruchu rewolucyjnego we Francji. Na tej fali zrodziła się
„szkoła rom antyczna” 6.
Jedną z przyczyn odwrócenia się od Francji jest z pewnością ujaw nia
nie się w toku rewolucji właściwego sensu zachodzących przemian. Nie
chcemy jednak zatrzymywać się nad problemem społecznych źródeł ru 
chu romantycznego w Niemczech, aby przejść do przedstawienia samej
ideologii.
We wszystkich niemal fragm entach poświęconych krytyce rowolucji
francuskiej przew ija się stale atak na podstawowe hasła, pod którym i od
bywały się przem iany ustrojowe we Francji. Chodzi mianowicie o hasła
wolności i równości. W wymienionej pracy Adama M ullera jednym z głów
nych punktów ataku jest zagadnienie powiązania i nierozerwalnego splotu
pojęć wolności i równości7. W w yniku takiego związku miał ukształtować
5 Terminem „romantyzm” posługujem y się tutaj dla oznaczenia ruchu ideolo
gicznego, który zrodził się w Niemczech na przełom ie XVIII i X IX w. w wyniku
ataku na ideologię oświeceniową. Związane są z nim poszukiwania folklorystyczne,
nawiązywania do średniowiecznych ideałów społecznych i konserwatyzm polityczny.
Rozważania teoretyczne „szkoły rom antycznej” obejmują w iele rozmaitych dziedzin
przy dużym zróżnicowaniu stanowisk w w ielu sprawach szczegółowych. W tej pracy
interesują nas ogólne założenia teorii tej szkoły, głównie w zakresie problemu jed
nostki i społeczeństwa, toteż — mimo świadomości niebezpieczeństwa sym plifikacji — rezygnujemy z całościowego przedstawienia poglądów i wycieniowania różnic
m iędzy poszczególnymi przedstawicielami. Wobec tego przedstawiona tutaj konstruk
cja nie pretenduje do wyczerpującej charakterystyki romantyzmu. Wydaje się jed
nak uzasadniona pew ną wspólnością założeń i zasadniczych w ątków u głównych
przedstawicieli politycznej m yśli romantyzmu, a za takich uznajemy — w ślad za ba
daczami niemieckimi, jak P. Kluckhohn, A. Müller, F. Meinecke, A. Baumgardt —
takich m yślicieli, jak F. Baader, A. Müller, Novalis, F. Schlegel, F. Schleirmacher.
6 Por. A. Müller, Die Auseinenderietzung der Romantik mit den Ideen der R e
volution. Romantik Forschungen, Halle 1929.
7 A. Müller, jw., t. I, s. 1&0 i nast.
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się ideał jednostki ludzkiej jako absolutnie wolnej, tzn. nie związanej żad
nym i więzami społecznymi. Przykładem takiej absolutnej wolności był dla
Müller a stosunek właściciela do rzeczy w ujęciu A. Smitha, który — jak to
zauważył Müller — nie dopuszczał stawiania przeszkód posiadaczowi przez
posiadany przedmiot. A. M üller krytykując taki „despotyczny” stosunek
właściciela do swej rzeczy podkreśla konieczność przystosowania się ze
strony właściciela do cech i właściwości, jakimi charakteryzuje się posia
dany przedmiot. A. M üller usiłuje więc wykazać iluzoryczność absolutnej
wolności8.
Absolutyzacja pojęcia wolności stanowi w oczach rom antyków jedną
z głównych słabości kaniowskiej teorii m oralnej9. Dla F. Baadera auto
nomia moralna jednostki to po prostu pusty dźwięk, słowo bez znaczenia,
gdyż dopiero związek ze spirytualistycznie ujętą „naturą” nadaje znacze
nie m oralne postępowaniu jednostki. Natomiast Schleiermacher dowo
dzi, że u podstaw kantowskiej koncepcji autonomii moralnej jednostki leży
przeciwstawienie i oderwanie od siebie wolności i konieczności, jednostki
i całości społecznej, a taka koncepcja jako w yraz dualizmu jest dla niego
nie do przyjęcia.
Romantycy wskazują dalej na konsekwencje wynikające z pojęcia ab
solutnej, despotycznej wolności. Dzięki temu, że jednostka ma właściwie
możliwość robienia wszystkiego, traci ona poczucie wspólnoty z innymi,
zależności od społeczeństwa, w którym żyje. Następuje więc zjawisko atomizacji społeczeństwa, opartego na połączonych zasadach wolności i rów 
ności. Atomizacja w ystępuje wtedy, gdy każda jednostka zabiega jedynie
o własne interesy, a więź z innymi opiera tylko na swym egoistycznym
interesie. Tego typu więzi społecznej nie mogą zaaprobować romantycy,
przede wszystkim dlatego, że ma ona charakter przypadkowy, a więc nie
trw ały, opiera się bowiem na „świecie zmysłowym”, na zmysłowej potrze
bie, na przelotnym wrażeniu. Przypom nijm y krytykę „filisterstw a” jako
gonitwy za własnym doraźnym interesem, która odbiera ludziom możli
wości dostrzeżenia całości społecznej, w której żyją. Przy tym więź inte
resu, na której buduje się społeczeństwo kapitalistyczne, m a charakter
zewnętrzny. Oznacza to zarówno fakt ograniczonego zainteresowania i za
angażowania jednostki w kontaktach opartych na interesie, jak i fakt napo
tykania na opór w realizacji własnych zamierzeń. Ten opór m a źródło
8 A. Miiller, jw., t. I, s. 163 i nast. Również F. Schlegel określa oświeceniową kon
cepcję wolności jako „wolność negatywną” pozbawioną granic (Philosophische Vor
lesungen 1804—06, t. II, 1837, s. 202).
9 Por. F. Schlegel, Uber die neuere Geschichte. Vorlesungen gehalten zu Wien im
Jahre 1810, Wien 1811, s. 528; F. Schleiermacher, Philosophische Sittenlehre, Berlin
1870, s. 89; F. Baader, Philosophische Schriften und Aufsätze, t. 1. Münster 1831, s. 174.
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w działaniu innych jednostek i prowadzi do ich zderzania się, kiedy „wol
ność uderza o wolność” 10. Konflikt interesów ogranicza działania jednost
ki i stanowi zaprzeczenie postulowanej wolności. Jako źródło tego ogra
niczenia rom antyzm wskazuje na koncepcję człowieka opartą na wyakcen
towaniu jego sensualnej strony oraz na obdarzeniu go bezgraniczną wol
nością i równością.” W społeczeństwie świat zmysłowy musi być zawsze
ograniczeniem...” — powiada Schleierm acher11.
Romantyczna krytyka więzi społecznej opartej na interesie wykrywa
zawartą w niej sprzeczność między postulowaną wolnością jednostki a in
teresam i całości społecznej. Głównym przejawem tego przeciwstawienia
jest dla romantyzmu „mechanistyczne społeczeństwo”, w którym rząd ma
do czynienia z pojedynczymi indywiduami i odgrywa wobec nich rolę roz
kazodawcy; takie ujęcie stosunków społecznych prowadzi bardzo łatwo do
despotyzm u12. Klasycznym przykładem zrodzenia się despotyzmu na gle
bie mechanistycznie ujętego społeczeństwa jest „absolutyzm oświecony”
Fryderyka II, który traktow ał państwo jako aparat wykonawczy jego
własnej woli i przekształcił państwo w mechanizm wykonania w ładzy13.
Państwo Fryderyka II miało świadczyć o zasadniczym błędzie „mechanistycznego społeczeństwa”, który polega na oddzieleniu życia publicznego
od prywatnego, na rozgraniczeniu prawa i wolności.
Również wszelkie sprowadzenia zadań państwa do zapewnienia bezpie
czeństwa jednostce w myśl zasady laissez fair jest dla romatnyków przeja
wem oddzielenia od siebie życia prywatnego od zagadnień państwowych.
Jest to zasadniczy argum ent w romantycznej krytyce liberalizmu. Ten sam
motyw dualizmu w ystępuje także w ocenie protestantyzm u, który uznaje
religię za spraw ę pryw atną i dzięki tem u stoi u źródeł myślenia liberalno-mechanistycznego14.
Romantyzm wypowiada się przeciwko wszelkiemu dualizmowi. A.
Muller postuluje wyraźnie jedność życia prywatnego i obywatelskiego, gdyż
wszelki podział na sfery grozi nie tylko zapanowaniem obłudy, ale stano
wi również zagrożenie więzi społecznej, powoduje, iż życie społeczne za
czyna odgrywać rolę czegoś zewnętrznego wobec jednostek. Dla rom an
1)0 F. Schleiermacher, Monologen, Berlin 1868, s. 31.
11 Tamże, s. 62.
12 Por. artykuł Baadera pt. Identyczność despotyzmu i rewolucjonizmu, jw., t. 2,
s. 414. F. Schlegel, Neue philosophische Schriften, wyd. J. Korner, 1935, s. 16? Ter
min „m echanistyczne społeczeństwo” służy tu do oznaczenia modelu indywiduali
stycznej teorii społecznej uznającej społeczeństwo za wtórne w stosunku do składa
jących się na nie jednostek i oparte na umowie.
13 Po<r. A. Müller, jw., t. 1, wykład 17.
14 Por. Novalis, Fragmente, jw., fragm. 1561 (Demokracja to protestantyzm) (F.
Schlegel, t/ber die neue Geschichte, jw., s. 300—'301; A. Müller, jw., t. 2, s. 225).
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tyków nieuchronnym następstwem dążeń do likwidacji przepaści między
życiem społecznym a pryw atnym musi być odrzucenie hasła równości po
litycznej. Jeśli bowiem chcemy, by życie pryw atne stanowiło jedność z n a
szym życiem społecznym, to różnice istniejące w życiu pryw atnym muszą
się ujawniać w społecznym działaniu. Jeśli mamy zlikwidować odrębność
życia politycznego, to musimy naszą działalność pryw atną uznać za czyn
ność społeczną czy też polityczną i odwrotnie. Równość w działaniu po
litycznym może istnieć tylko pod warunkiem równości w życiu pryw at
nym; a ta ostatnia jest tylko marzeniem rewolucjonistów, a wprowadzana
w życie prowadzi do tyranii polityków i „demagogów”.
Gdyby próbowano sformułować postulaty, jakie wynikają z rom antycz
nej krytyki oświecenia i rewolucji francuskiej dla kształtowania nowej
teorii społeczeństwa, to przypuszczalnie byłaby mowa o trzech sprawach:
po pierwsze, o jedności pryw atnej i obywatelskiej egzystencji człowieka;
po drugie, o nowym typie społeczeństwa jako całości oraz, po trzecie,
o zagwarantowaniu wolności jednostki, ale takiej wolności, która by nie
rozsadzała społeczności i nie rodziła tyranii. Wysiłek szkoły rom antycz
nej miał — w jej intencji — przynieść w rezultacie realizację powyższych
postulatów.
Tezą wyjściową rom antyzm u jest określenie człowieka jako integral
nej części państwa. „Człowiek jest nie do pomyślenia poza państw em ” —
pisze A. M üller15. Zaś Friedrich Schlegel sform ułuje to w 'ten sposób:
„Człowiek powinien być traktow any jako ludzkie społeczeństwo, czyli jako
stosunek człowieka do człowieka”16. Dla rom antyków nie istnieje więc
możliwość traktow ania jednostki poza społeczeństwem, odpada więc od
razu problem atyka oświeceniowa, związana z rozważaniami nad stanem
natury.
Problem jednostki i społeczeństwa znajduje więc rozwiązanie w całko
witym włączeniu jednostki do całości społecznej, w absolutnym zniwecze
niu życia prywatnego jako sfery niezależnej od państwa. W ten sposób na
czołowe miejsce w zainteresowaniach rom antyków wybijają się sprawy
związane z całokształtem społeczeństwa. Ruch rom antyczny wypracowuje
15 A. Müller, jw., s. 29.
16 F. Schlegel, Neue philosophische Schriften, jw., s. 158. Por. Novalis: „Wspólno
ta, pluralizm jest naszą wewnętrzną istotą i każdy człowiek ma swój w łaściw y udział
w tym, co ja m yślę i robię, tak jak i ja — w myślach innych ludzi” (jw., fragm. 1500);
„Potrzeba państwa jest najpilniejszą potrzebą człowieka, aby żyć i pozostać czło
wiekiem potrzebuje on państwa. Człowiek bez państwa jest dziki...” (‘f ragm. 1548);
„Doskonały obywatel żyje cały w państwie, nie ma on poza państwem żadnych w ła 
ściw ości” (fragm. 1554); „Każdy obywatel jest urzędnikiem państwowym ...” (fragm.
1592). F. Schleiermacher: „Narodowość daje zadośćuczynienie osobowości...” (Philo
sophische Sittenlehre, jw. s. 382); „Nic w istocie nie istnieje całkiem izolowane, ale
tylko jako wspólnota z innymi...” (jw. s. 152).
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koncepcję organizmu społecznego wykorzystując przy tym rezultaty N a 
turphilosophie. Nie jest to jednak organizm typu biologicznego, lecz ma
on charakter spirytualistyczny. Jako przykłady więzi tworzącej ten orga
nizm wymienia się religię nie jako w iarę w dogmaty, ale rodzaj uczucia
spajającego ze sobą jednostki w pewną stru k tu rę społeczną17. Mówi się
również o miłości, wzajemnym zaufaniu jako spoidle społeczności18. Pow
szechnie w romantyzmie w ystępuje idea specyfiki narodowej jako podsta
wy wspólnoty, „...założenie specyficzności leży u podstaw w spólnoty” —
mówi Schleierm acher18, by w innym miejscu stwierdzić, że „podstawą
państwa jest wspólna specyfika”20. Na drodze rozwijania i rozbudowy
wania teorii społeczeństwa jako całości strukturalnej następuje przezwy
ciężenie ujęcia społeczeństwa jako agregatu jednostek, a więzi społecznej
jako więzi interesu.
Ten krok od atomizmu społecznego do ujęć strukturalnych ma poważne
znaczenie dla rozwoju historiozofii. Często spotyka się w pismach rom anty
ków próby sformułowania przedmiotu historii jako ujmowania państwa
w ruchu, który polega na związku pokoleń określonego narodu21. F Schle
gel próbuje wykładać historię Niemiec akcentując „ducha czasu” ujaw nia
jącego się w dawnej poezji oraz w kulturze starożytnych Germanów jako
kolebce niemieckiego narodu22. Historiozoficznym koncepcjom rom anty
ków towarzyszy zawsze akcentowanie roli przeszłości, tradycji historycznej
dla obecnych pokoleń oraz postulowanie konieczności liczenia się z dzie
dzictwem historii. Reprezentantem tradycji okazuje się zawsze szlachta
albo folklor, przy tym konserw atyw ny charakter tego rodzaju wypowie
dzi nie bywa ukryw any23.
Naszkicowana tu taj teoria strukturalnego ujmowania społeczeństwa
posiada duże znaczenie odkrywcze w dziejach myśli społecznej, trzeba jed
nak wskazać na szereg jej słabych stron, a przede wszystkim na poszuki
wanie więzi społecznych w czynnikach irracjonalnych, jak religia, miłość,
17
Por. F. Schleiermacher, Philosophische Sittenlehre, jw., s. 214. A. Müller, jw.,
t. I, s. 11®. F. Schlegel, Neue philosophische Schriften, jw., s. 185. F. Baader, jw., t. 2,
s. 120— 121
ł 8 Por. F. Baader jw., t. I, s. 195. F. Schlegel, jw., s. 185.
19 F. Schleiermacher, jw., s. 213.
20 Tamże, s. 372. Por. Novalis, jw.: „Lud jest ideą... Lud jest jak dziecko indy
widualnym pedagogicznym problemem. Każdy lud ma -talent. N ie można zapominać
o jego wykształceniu. Zebrane talenty tworzą ciało” (fragm. 1473). „Państwo — makrokosmos; cechy — członki i poszczególne siły; stany — zdolności (Vermögen);
szlachta to zdolności moralne; książęta — religijne; uczeni to inteligencja; król —
wola. Alegoryczny człow iek” (fragm. 1531).
21 Por. A. Müller, jw., t. 1, 9, 60.
22 Por. F. Schlegel, Über die neuere Geschichte, jw., s. 4, 55— 59.
23 Por. F. Baader, jw., i. 2, 8. 414. A. Müller, jw., t. 1, s. 183, 187.
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odczuwana pozarozumowo specyfika narodowa i folklor. W m iarę rozwoju
romantyzmu tendencje irracjonalistyczne nabierają na sile. Nowa in ter
pretacja stru k tu ry społeczeństwa nie stanowi jednak wyłącznego źródła
irracjonalizmu. Pewną pożywką dla niego stają się również próby określenia
roli jednostki w systemie nowej społecznej całości i w związku z tym spra
wa wolności jednostki.
Nie w ystarczy bowiem samo stwierdzenie, że człowiek istnieje jako nieoddzielna część całości. Brak świadomości uczestnictwa tej całości może
prowadzić do zamarcia życia w organizmie społecznym, co jest równoznacz
ne z tym, że jednostka zacznie dbać wyłącznie o własne interesy, a zatem
z atomizacją i rozpadem stru k tu ry społecznej. Udział jednostki, jej aktyw 
ność jest niezbędna do zapewnienia trwałości i intensywności życia całości
społecznej. Stąd tak wielokrotnie pisarze romantyczni akceptują rolę i waż
ność Bildung (kultury i wychowania) dla życia jednostki, jak i dla całego
społeczeństwa. Słowem tym (Bildung) oznaczono zazwyczaj zjawisko o cha
rakterze świadomościowym, polegające na zrozumieniu samego siebie
i kształtowaniu swej świadomości, aby w ten sposób umocnić i udoskona
lić więź społeczną. Rozwijanie k u ltury i pogłębianie jej sprowadza się więc
do kultu ry jednostki jej intelektualnego wykształcenia. Od poziomu du
chowego jednostki zależy siła państwa. W arunkiem wysokiego poziomu
obywatela m usi być poznanie siebie jako tw oru społecznego. Stąd Schleier
macher w swym Monologen tak silnie akcentuje ważność poznania przez
jednostkę specyfiki (die Eigentüm lichkeit). Chodzi mu przy tym o element
wspólny dla wszystkich, żyjących w jednej społecznej całości. „I tylko gdy
to, co specyficzne jest wspólne, jest ono prawdziwie m oralne” 3!4. Droga
poznawania siebie wiedzie do społeczeństwa, do uchwycenia siebie w splo
cie różnorodnych powiązań społecznych25. Schleiermacher w Monologen
podkreśla znaczenie przyjaźni w kształtowaniu osobowości. Ta przyjaźń nie
jest czymś przypadkowym, jak słusznie zauważył P. K luckhohn26. Od
grywa ona rolę nie tylko narzędzia pomagającego jednostce odkryć swą
specyfikę, ale winna wypełniać również treść życia jednostki, staje się jej
specyfiką i doprowadza ją do „istoty ludzkości”27.
24 F. Schleiermacher, Philosophische S itten leh re, jw., s. 207.
25 „Was aus der Menschen gem einschaftlichem Handeln hervorgehen kann, soll
alles an m ir vorüberziehen, m ich . regen und bew egen um von mir w ieder bew egt
zu w erden und in der Art w ie ich es aufnehme und behandle, rwill ich immer m eine
Freiheit finden und äussernd -bilden m eine Eigenthüm lichkeit (F. Schleiermacher,
Monologen, jw., s. 71).
26 P. Kluckhohn, jw., s. 22*
27 U Baadera droga do specyfiki społecznej jednostki, do jej osobowości, ma
prowadzić przez pokonanie jednostkowego „egoizmu” {jw., s. 127). Również A. M ül
ler żąda wyrzeczenia się „egoizmu”, „wewnętrznego wroga” jako sposobu dojścia
do w olności (jw., t. 2, s. 221).
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Wolność m a być potwierdzeniem specyfiki jednostki. Osławiona kon
kretność romantycznej wolności polega więc na tym, że jednostka, która
wolność posiada, zna i aprobuje swą społeczną i narodową specyfikę. „Każ
da rzecz, jak każda ustawa, jak każda osoba w państwie, ma swą jedyność,
swą osobowość, która nadaje jej wartość i potwierdza właściwą jej wol
ność”28.
Wolność nie jest panowaniem nad rzeczami, jak chciał A. Smith, jej
granice są określone przez specyfikę jednostki. W przeciwstawieniu do idei
rewolucji francuskiej nie jest to wolność polityczna, w sensie możliwości
udziału w rządzeniu, lecz wolność związana z poznaniem i aprobatą swego
miejsca określonego przez układ stosunków społecznych. Jednostka nie
posiada więc możliwości decydowania o swym postępowaniu. F. Schlegel
przeciwstawia w prost tezie o autonomii jednostki stwierdzenie, że „cnota
jest wszechmocna”29. Autonomia nie może odnosić się do jednostki, ale
tylko i jedynie do całości społecznej, która odznacza się samodzielnością,
jest więc wolna. Ona jest nosicielem prawa, a jednostka ma tylko zobowią
zania30.
Romantyzm szczególnie silnie podkreśla wagę i odrębność interesów
państw a jako całości w stosunku do spraw, które stoją w centrum uwagi
jednostki. Są to kwestie innego rzędu, aniżeli te, które zajm ują zwykle jed
nostkę pochłoniętą przez swą rolę w organizmie społecznym. Reprezenta
cja interesów całości należy do władzy państwowej, do monarchy. A jed
nostka jest absolutnie zależna od całości, jej powodzenie jest uw arunko
wane przez losy całości. Ludzie uświadamiają sobie to w pełni dopiero
w czasie wojny, która wobec tego spełnia rolę pozytywną przypominając
im o zależności od całokształtu życia państwowego. W czasie wojny rów 
nież ludzie uświadamiają sobie jaki powinien być ich stosunek do władzy,
do monarchy, zdobywają się na szacunek i posłuszeństwo wobec rep re
zentanta tej władzy. Jest to jedyny właściwy stosunek jednostki wobec
władzy, której sprawy są wyższe ponad egoizm jednostki.
Romantycy chcą bronić społeczeństwo przed popadnięciem w m ar
twotę, która przejawiłaby się w traktow aniu jednostki tylko jako bierne
go człona państwowego organizmu. Czynnikiem ożywiającym społeczną
stru k tu rę ma być wolność pomyślana jako aktywność duchowa jednostek.
Dla Schleiermachera przejawem wolności, która jest w stanie pokonać
wszelkie zewnętrzne „egoistyczne” ograniczenia i przenieść się w świat du28 A. Müller, jw., t. I. s. 168.
29 iF. Schlegel, Neue philosophische Schriften, jw., s. 199.
30 [Novalis, jw., fragm. 1521: „...człowiek jako taki nie ma prawa wobec Innego
człowieka, wobec pewnej liczby ludzi. Tylko substancja ma prawo, nie akcydensy,
ponieważ tylko substancja może w ogóle m ieć”.
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cha jest fantazja. F. Schlegel w wykładach z 1804—6 wprowadza pojęcie
K un stbildu n g, która ma polegać na spełnieniu przez jednostkę jej najwyż
szego powołania moralnego, jakim jest jedność z bogiem. Wiara i miłość
jest potrzebna, aby skierować pęd do wolności we właściwym kierunku.
Wolność jest więc sprawą niezbędną dla życia społecznej całości, nie może
to być jednak wolność nieograniczona, ale wolność oparta na uznaniu przez
każdego społecznego organizmu, który nadaje jednostce specyfikę narodo
wą. Nigdy w romantyzmie nie spotykamy samego hasła wolności, ale
zawsze wolność postuluje się wraz z jej ograniczeniem. Wolność ma być
elementem życia całości, ma być spontanicznym i dobrowolnym uznaniem
całości i świadomym wykonaniem obowiązku narzuconego przez tę
całość31.
Z pozoru odrębne miejsce w romantyzmie zajmuje koncepcja sporu dwu
wolności, w ysunięta przez Miillera, który dostrzega, że wolność jako cecha
korikretnej jednostki może doprowadzić do sporów między równorzędny
mi tworam i społecznymi; mogą to być spory między pojedynczymi osoba
mi, między stanam i czy pokoleniami32. Spory, według Miillera, nie są
sprzecznością między częścią a całością, ale spełniają one funkcje ujaw nia
nia roli danego elem entu całości w społeczeństwie (podobnie jak przyjaźń
u Schleiermaehera), dlatego odbywają się one między tworami równorzęd
nymi co do swego miejsca w społeczeństwie, co do swej społecznej w arto
ści. Nie naruszają one w niczym trwałości wspólnoty społecznej. Spór mię
dzy wolnościami stanowi dla Miillera formę ujawniania się dążeń do wzro
stu i życia spierających się części. Ów spór między wolnościami nie tylko
nie zagraża społecznej strukturze, ale naw et ją umacnia, gdyż wskazuje na
31 Por. Baader: „die w echselseitige Freiheit und Selbstständigkeit jedes einzel
nen Gliedes eines Organismus von und gegen jedes andere (unbeschadet ihrer relati
ven Subordination und Coordination w eil durch diese eben vermittelt) mit ‘ihrer
Einigung (Verband oder Zusammenhang) identisch ist” (jw., t. 2, s. 371). „... das Geheimniss (der Vereinigung des Dienstes mit der Freiheit) nur darin besteht, dass man
mit Liebe (con amore) dient, so wie, dass von Seite des Herrschers dieses Dienen
mit Liebe oder das Gutwillige dem Dienenden m öglichst deicht germacht w ird’ (jw.,
t. 2, s. 4112).
Novalis: „Wolność jest materią, której pojedynczymi fenomenami są indywidua.
Wolność jak szczęście jednym szkodzi ale wszystkim jest użyteczna. Wolność jest m o
żliwością stania się podstawą ruchu” (jw., fragm. 1103).
A.
Müller: „W prawdziwym dążeniu do wolności i niezależności leży również, jak
wskazałem, pokora i poświęcenie w obec wolności pozostałych, surowość i łagod
ność” (jw., t. 1, s. 210). „Każde państwo, każde ludzkie serce m usi odcisnąć starą
naukę na nowej w łaściwej materii samodzielnie, z własnego ducha i własnej miłości,
musi w swej sferze odbudować religię. Do tego potrzeba prawdziwej wolności. Ta
wolność wymaga nie odbiegania od przedmiotu oddziaływania przeciwwolności. W ia
ra boska jest niczym bez w olności” (jw., t. 2, s. 222).
32 A. Müller, jw., t. I, wykł. 6.
15 A rchiw um histo rii filozofii i m yśli społ.
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cha jest fantazja. F. Schlegel w wykładach z 1804—6 wprowadza pojęcie
Kunstbildung, która ma polegać na spełnieniu przez jednostkę jej najw yż
szego powołania moralnego, jakim jest jedność z bogiem. Wiara i miłość
jest potrzebna, aby skierować pęd do wolności we właściwym kierunku.
Wolność jest więc sprawą niezbędną dla życia społecznej całości, nie może
to być jednak wolność nieograniczona, ale wolność oparta na uznaniu przez
każdego społecznego organizmu, który nadaje jednostce specyfikę narodo
wą. Nigdy w romantyzmie nie spotykamy samego hasła wolności, ale
zawsze wolność postuluje się wraz z jej ograniczeniem. Wolność ma być
elementem życia całości, ma być spontanicznym i dobrowolnym uznaniem
całości i świadomym wykonaniem obowiązku narzuconego przez tę
całość31.
Z pozoru odrębne miejsce w romantyzmie zajm uje koncepcja sporu dwu
wolności, w ysunięta przez Miillera, który dostrzega, że wolność jako cecha
konkretnej jednostki może doprowadzić do sporów między równorzędny
mi tw oram i społecznymi; mogą to być spory między pojedynczymi osoba
mi, między stanami czy pokoleniami32. Spory, według Müllera, nie są
sprzecznością między częścią a całością, ale spełniają one funkcje ujawnia
nia roli danego elem entu całości w społeczeństwie (podobnie jak przyjaźń
u Schleiermachera), dlatego odbywają się one między tworami równorzęd
nymi co do swego miejsca w społeczeństwie, co do swej społecznej w arto
ści. Nie naruszają one w niczym trwałości wspólnoty społecznej. Spór mię
dzy wolnościami stanowi dla M üllera formę ujawniania się dążeń do wzro
stu i życia spierających się części. Ów spór między wolnościami nie tylko
nie zagraża społecznej strukturze, ale nawet ją umacnia, gdyż wskazuje na
31 Por. Baader: „die w echselseitige Freiheit und Selbstständigkeit jedes einzel
nen Gliedes eines Organismus von und gegen jedes andere (unbeschadet ihrer relati
ven Subordination und Coordination w eil durch diese eben vermittelt) m it ihrer
Einigung (Verband oder Zusammenhang) identisch ist” (jw., t. 2, s. 371). „... das Geheimniss (der Vereinigung des Dienstes m it der Freiheit) nur darin besteht, dass man
mit Liebe (con amore) dient, so wie, dass von Seite des Herrschers dieses Dienen
m it Liebe oder das Gutwillige dem Dienenden möglichst deicht germacht w ird’ (jw.,
t. 2, s. 412).
Novalis: „Wolność jest materią, której pojedynczymi fenomenami są indywidu;*.
Wolność jak szczęście jednym szkodzi ale wszystkim jest użyteczna. Wolność jest m o
żliwością stania się podstawą ruchu” (jw., fragm. 1103).
A.
Müller: „W prawdziwym dążeniu do wolności i niezależności leży również, jak
wskazałem, pokora i poświęcenie w obec wolności pozostałych, surowość i łagod
ność” (jw., t. 1, s. 210). „Każde państwo, każde ludzkie serce musi odcisnąć starą
naukę na nowej w łaściwej materii samodzielnie, z własnego ducha i własnej miłości,
musi w swej sferze odbudować religię. Do tego potrzeba prawdziwej wolności. Ta
wolność wymaga nie odbiegania od przedmiotu oddziaływania przeciwwolności. Wia
ra boska jest niczym bez w olności” (jw., t. 2, s. 222).
32 A. Müller, jw., t. I, wykł. 6.
15 A rchiw um histo rii filozofii i m yśli spoi.
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pretensje rozumu do kształtowania nowej rzeczywistości. Aktywność jed
nostki sprowadza się do wewnętrznego Bildung, do przyjaźni lub sporu
z jednostką równego rzędu. Postuluje się poznanie przez jednostkę jej spe
cyfiki społecznej czy narodowej, poznanie to nie ma jednak charakteru ra 
cjonalnego, odbywa się ono nie tylko niezależnie od rozumu, ale wbrew
niemu. Polega natom iast na wczuwaniu się w to, co stanowi specyfikę na
rodową, co decyduje o spoistości społeczeństwa, co określa odrębność okre
ślonej strukturalnej całości wobec innych całości tego rodzaju. Wyraźnie
irracjonalistyczne ujęcie roli jednostki w społeczeństwie stanowi konse
kwencję irracjonalizacji problemu więzi społecznej i poszukiwaniu jej
w czynnikach nie poddających się poznaniu rozumowemu. Rezultatem
irracjonalizacji tak społeczeństwa, jak i jednostki jest sprowadzenie wol
ności do pozarozumowych działań i poczynań ujętych w granicach status
quo i zmierzających do przeobrażenia własnej psychiki, by była zdolna
odczuwać ponadindywidualną całość, w której żyje. Skrajny przykład ta
kiego ujęcia znajdujem y u F. Baadera, dla którego całością jest spirytuali
styczna „n atu ra”, a dochodzenie do niej odbywa się poprzez zjawiska para
psychiczne35.
Nie u wszystkich rom antyków natężenie irracjonalizmu doszło do ta 
kiego stopnia jak u Baadera, chociaż nikt z nich nie wyzwolił się od niego.
Niektórzy, jak F. Schlegel i A. Müller, doszli do katolicyzmu. F. Schlegel
już w latach 1804— 1806 rozpatruje człowieka w dwu porządkach: jako oby
watela państwa i członka wspólnoty religijnej. Chodzi mu o to — jak
twierdzi — by nie zapominać o boskim przeznaczeniu człowieka, o jego nie
śmiertelnej duszy. Mimo przejścia na pozycje katolickiego dualizmu pozo
stał on w ierny zasadniczej tezie romantyzmu głoszącego, że jednostkę i jej
wolność ująć można tylko poprzez pryzm at ponadindywidualnej całości.
„Pozytywna wolność człowieka — jak wykłada — jest powiązana ze sto
sunkiem do całości, jest w miłości i wspólnocie”36. Nieśmiertelność duszy
również jest do osiągnięcia tylko w ponadindywidualnej wspólnocie, w ta 
kiej strukturalnej całości, jaką jest kościół katolicki, na drodze pełnej apro
baty kościoła i jego hierarchii. Apologia kleru w późniejszych pracach
F. Schlegla zaprowadzi go naw et do aprobaty teokracji i podkreślania
zasadniczej roli kleru w sprawach politycznych i społecznych37. Zaakcen
towanie problemu nieśmiertelności duszy jest wyrazem tendencji zmierza
35 Por. A. Baumgardt, F ran z v o n B a ad er und die philosophische R om an tik, Deu
tsche Vierteljahrschrift für Literaturwissenschaft, Halle 1927, s. 345—6.
36 P. Schlegel, Philosophische V o rlesun gen 1804— 6, t. II, wyd. Windischmann,
1837, s. 202.
37 F. Schlegel, P hilosophie des L ebens, Wien 1828, wykład 15 ■
—■O pojęciu teo k r a 
cji, s. 451—482.
15*
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jącej do znalezienia podstawy dla życia indywidualnego. W ydaje się, że
jest to związane z wysuwaniem się na czoło spraw y obrony przywileju
feudalnego nadawanego określonej osobie i przyznającego jej możliwość
działania prawodawczego i sądowego wöbec poddanych. Trwałość przywi
leju związana jest z istnieniem danej osoby lub jej potomstwa. Teoria nie
śmiertelności duszy indywidualnej mogła więc być obroną trwałości indy
widualnego przywileju. Właśnie tendencje zmierzające do uzasadnienia
przywileju z jednoczesnym niemal nasycaniem teorii społecznych elem en
tami katolickimi zaczynają stopniowo przeważać w konserwatywnej m y
śli niemieckiej, szczególnie po upadku Napoleona. Widzimy to w późnej
działalności takich przedstawicieli romantyzmu, jak F. Schlegel, A. Müller
oraz w formowaniu się historycznej szkoły prawa.
Wydaje się, że usprawiedliwiony jest sąd F. Meineckego, który już
w pracach Novalisa upatruje tendencję wiodącą jego kontynuatorów do
obrony polityki reakcji feudalnej w czasach po upadku Napoleona. Pisał
on o jednej z prac Novalisa co następuje: „W Die Christenheit oder Europa
możemy zobaczyć dokładnie ogniwo między subiektywistycznym wczes
nym ¿romantyzmem a późniejszym politycznym romantyzmem czasów Re
stauracji”38. Zaznaczona tutaj ewolucja — od romantycznego sprzeciwu
wobec rewolucji francuskiej i poszukiwań nowego typu więzi międzyludz
kiej aż do opowiedzenia się po stronie Sw. Przymierza — w ydaje się nie
ulegać •wątpliwości.
Ii

Jakkolwiek okres narodzin i rozkwitu ideologii romantycznej nie zbie
ga się z epoką, w której rozpoczyna swą działalność K. Marks, to jednak
idee romantyczne właśnie w latach 30—40 ubiegłego wieku posiadają dużą
wagę. Bynajmniej nie wspomnieniom zawdzięczają one swą siłę. W ątki w y
stępujące w pisarstwie romantycznym stają się ideologiczną podbudową
polityki państwa pruskiego. Rolę kluczową odgrywa tutaj zasada religij
nego charakteru państwa, które czerpie swój autorytet z powagi boga,
a obok niej zasada monarchii jako ustroju posiadającego sankcję boską.
Obie te idee spotkaliśmy w filozofii romantycznej, dlatego w ydaje się, że
znany działacz ruchu młodoheglowskiego A. Rugę może nie bez racji dowo
dzić, ,,że Prusy pod wpływem romantyzmu stawały się reakcyjne”39.
Echa romantycznej filozofii spotykam y u wielu pisarzy czynnych
w latach 30 i 40 ubiegłego wieku, których orientacja polityczna miała w y
raźnie profeudalny charakter. Przypom nijm y pisma C. L. von Hallera,
38 F. Meinecke, W e ltb ü r g e r tu m und N ationalstaat, wyd. i5, 1919, s. 73.
39 A. Cornu, K. M a r x und F. Engels. L e b e n und W erk, t. I, Berlin 1954, s. 140.
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który obok patriarchalnej monarchii wskazuje na teokrację jako idealny
typ państw a40.
W okresie studiów Marksa na uniwersytecie berlińskim wykłada Savigny, który kodeksowi Napoleona przeciwstawia zasady prawne oparte na
tradycji i uczuciach ludu41. W ten sposób w teorii Savigny’ego sprzeczność
między prawodawstwem feudalnym a ustawami zrodzonymi z rewolucji
francuskiej występuje jako sprzeczność między prawem zakorzenionym
w historii a dowolną ustawą. Jednak historyczna szkoła prawa nie monopo
lizuje całej feudalnej ideologii. W tym czasie działa również taki myśliciel
jak F. Stahl, który w swych pracach wysuwa koncepcję państwa chrześci
jańskiego jako „królestwa zewnętrznego porządku”, które „broni w pełni
moralności pochodzącej z wyższego porządku”42. Czyż nie przypomina to
wykładów F. Schlegla, który domaga się od państwa zapewnienia w arun
ków dla rozwoju moralnego jednostki i monarchię stanową uważa za ideał
takiego państwa? U Stahla podobne są nie tylko idee przewodnie, podobne
są również rozwiązania.
Wątki romantyczne w latach młodości Marksa żyją nie tylko w dziełach
wskazanych dziedziców romantyzmu. Niektórzy z jego założycieli prowadzą
jeszcze czynną działalność dydaktyczną i publicystyczną. „Na uniw ersyte
cie (w Bonn — Z. K.) panował romantyzm. Jeden z jego czołowych teore
tyków August Wilhelm Schlegel miał wykłady o literaturze i filozofii,
a nauki przyrodnicze znajdowały się pod głębokim wpływem teorii
Schellinga”4'5. Natomiast sam Schelling rozpoczął 15 listopada 1841 r. wy
kłady na uniwersytecie berlińskim. Zaczął je od ataku na filozofię he
glowską44, co spotkało się z repliką młodego Engelsa. Jak widać z powyż
szego, idee romantyczne nie tracą na żywotności. Podstawowe koncepcje
romantyków można z powodzeniem odnaleźć zarówno w historycznej szko
le prawa, jak i u myślicieli programowo katolickich. Mowa tutaj głównie
o takich ideach, które można by zespolić pod nazwą historyzmu postromantyeznego, a przede wszystkim o teorii strukturalnej całości społecznej, wraz
z irracjonalizaeją podstaw tej całości, o koncepcji dobrowolnego podpo
rządkowania się społecznemu systemowi z tego względu, że on jako całość
określa i w arunkuje życie jednostki.
Przeciwko propagowaniu przez romantyzm bezkrytycznego stosunku
do rzeczywistości społecznej wystąpił już Hegel z postulatem „rozumności
40 Por. C. L. von Haller, R estau ra tion d e r S taa tsw issen sch a ft, tj. I(V.
41 Por. Savigny, V o m B eru f un serer Zeit fü r G esetzg ebu n g und R e c h ts w is s e n 
schaft, wyd. 3, 1840.
42 F. J. Stahl, P hilosophie des Rechts, t. II, cz. II, Heidelberg 1837, s. 3— 4.
43 A. Cornu, jw., s. 64.
44 Tamże, s. 238.
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rzeczywistości”. Również Marks niemal na początku swej kariery publi
cystycznej opowiada się po stronic Hegla przeciwko tzw. „pozytywizmowi”.
W artykule przeciwko historycznej szkole prawa dowodzi, że odrzucenie
przez reprezentantów tej szkoły zasad rozumu doprowadza ich do wyzby-'
cia się jakiegokolwiek kryterium oceny rzeczywistości, a nieuchronnym na
stępstwem takiego stanowiska może być jedynie uznanie otaczającej rze
czywistości za jedyny autorytet. Odrzucenie kryterium rozumu, irracjonalistyczna teoria społeczna odrzucająca jakąkolwiek prawidłowość histo
ryczną i możliwość racjonalnego poznania procesu dziejowego posiada jako
swoją drugą stronę — jak wskazuje Marks — bezkrytyczną aprobatę istnie
jącego ustroju. Politycznym zdemaskowaniem historycznej szkoły prawa
jako „niemieckiej teorii francuskiego ancien r é g im e ’’ Marks kończy swą
polemikę z G. Hugo, jednym z czołowych przedstawicieli tej szkoły45.
Stanowisko Marksa jest w tym przypadku wyraźną kontynuacją filozofii
heglowskiej, jej panlogizmu jako podstawy wyjaśniania i poznawania hi
storii. Właśnie heglowskie oskarżenie filozofii romantycznej o subiekty
wizm godzi w romantyczne ujęcie jednostki, a w konsekwencji w postawę
bezkrytycznej aprobaty otaczającej rzeczywistości. P. Klukhohn przeciw
stawia się heglowskiej ocenie rom antyzm u jako kierunku subiektywistycznego46 i przypomina romantyczną koncepcję społeczeństwa jako organiz
mu oraz teorię więzi ponadindywidualnej. Nie ujm uje on jednak heglow
skiej krytyki w całokształcie tej filozofii. I stąd też nieporozumienia. Kwe
stia nie polega na pominięciu całości społecznej w rozważaniach rom anty
ków, ale na doprowadzeniu tezy o społecznym charakterze jednostki do
postulatu całkowitej zgody na aktualny stan społeczeństwa, do wyelimino
wania jakiejkolwiek możliwości moralnej oceny ustroju ze względu na w y
mogi rozum u47, a w związku z tym do zaprzeczenia przez romantyzm mo
żliwości rozwoju społeczeństwa, doskonalenia jego ustroju. Usunięcie z roz
ważań romantyków możliwości oceny danej formy ustrojowej z punktu wi
dzenia rozwoju wartości moralnych i ograniczenie sprawy wolności do
45
K. Marks, artykuł Das philosophische M anifest d er historischen R ech tsschu le
(Marx—-Engels, W e r k e, t. 1, Berlin 1957): „Wie das Prinzip, so ist die Argumentation
Hugos positiv d. h. unkritisch. Er kennt keine Unterschiede. Jede Existenz gilt ihm
eine Autorität, jede Autorität gilt ihm für einen Grund” (s. 79). „Er adoptiert die
Aufklärung, er sieht in dem Positiven nichts Vernünftiges mehr, aber nur um in dem
V ernünftigen nichts Positives mehr sehen zu dürfen. Er meint, man habe den Schein
derVernunft anzuerkennen; er meint, man habe die falschen Blumen an den Ketten
zerpflückt um echte Ketten ohne Blumen zu tragen” {s. 80).
40 P. Klukhohn, jw., s. 3—4.
47
O interpretacji znanych słów Hegla: „To, co rozumne jest rzeczywiste i to, co
rzeczywiste jest rozumne” — por. art. T. Krońskiego P ro b le m zła m oralnego w h e 
g lo w s k ie j filozofii d z i e jó w („Myśl Filozoficzna”, 1957, nr I, s. 46—47).
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irracjonalnej aprobaty rzeczywistości stanowi treść zarzutów Hegla wobec
koncepcji romantycznych. W filozofii romantycznej działalność części spo
łecznej całości, czy to pojedynczej osoby czy też grupy społecznej, nie może
nigdy doprowadzić do uformowania się nowego układu stosunków. Jed
nostka czy grupa nie ma możliwości stworzenia nowych form życia spo
łecznego. Stąd Hegel powiada w swej historii filozofii, że myśl rom antycz
na „nie może wyjść poza granice subiektywności”48. Heglowska krytyka
rom antyzm u godzi więc zarówno w irracjonalizm, jak i w związaną z nim
postawę aprobaty rzeczywistości, a przeciwstawia mu punkt widzenia roz
woju moralnej idei poprzez negację i następowanie po sobie coraz to no
wych form stosunków międzyludzkich.
Podobieństwo stanowiska Marksa i Hegla wobec romantyzmu nie ulega
wątpliwości. Nie znaczy to jednak, by Marks przyjm ował bez zastrzeżeń
pogląd Hegla na postępującą racjonalizację społeczeństwa. Próby wyjścia
poza heglizm można — wydaje się — dopatrywać się w szkicu rozwiązania
problem u wolności, zawartym w dysertacji doktorskiej Marksa. Epikur,
przeciwstawiając się systemowi żelaznej konieczności, z jaką mam y do
czynienia u Demokryta, wprowadza możliwość wyłam ania się z tej ko
nieczności przez uznanie rzeczywistego istnienia przypadku. Podstawą dla
uprawomocnienia przypadku (poza deklinacją atomu w fizyce) jest istnie
nie wolnej woli jednostki, która może zboczyć z toru wyznaczonego jej
przez praw a mechanicznej konieczności. Marks zarzuca Epikurowi, że
przyjęcie przez niego wolnej woli jest bezpodstawne. Wolna wola u Epi
kura to „możliwość abstrakcyjna”, proste przeciwstawienie umysłu jed
nostki i zewnętrznej konieczności. Z takiego prostego przeciwieństwa w y
nika co najwyżej wolność jednostki w granicach swego rozumu, czy też
w bezgranicznej fantazji. „A bstrakcyjna możliwość nie ma do czynienia
z obiektem, ale tylko z subiektem i ten subiekt w yjaśnia”49. Wolność
w zakresie subiektywnego, wewnętrznego życia jednostki nie może zado
wolić Marksa, jak poprzednio nie zadowoliła Hegla. Chodzi o to, aby zna
leźć taką wolność, która mogłaby urzeczywistniać się w świecie zewnętrz
nym, która by ujawniała się w przekształcaniu świata, jako zewnętrznej
konieczności. Podstawowym warunkiem nowej teorii wolności ma być
uznanie konieczności, nie postawa odwracania się do niej, ale branie jej
pod uwagę. Nie oznacza to jednak traktow ania świata społecznego na spo
sób rom antyczny i widzenia w każdym jego przejawie nieuchronnej ko
nieczności, której należy się podporządkować. Świat trzeba traktować jako
„realną możliwość, tj. zakres warunków przyczyn i założeń”. To, co wyni
48 Hegel, W erk e, Bd. 15, Berlin 1836, s. 642.
49 Marx—(Engels, G esa m tau sga be, t. 1, cz. 1. Frankfurt 1927, s. 23 (cytowane dalej
isk o MEGA).
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ka z tych warunków zostaje przez nie jednoznacznie określone. Konieczny
skutek przestaje być bezwzględny. „Konieczność przejawia się mianowicie
w skończonej naturze jako relatyw na konieczność, jako determ inizm ”50.
Determinizm traci tutaj swój fatalistyczny charakter. Relatywizacja
wprowadzona przez Marksa otwiera drogę dla interw encji działalności
ludzkiej w bieg wydarzeń, daje ona człowiekowi — jak to nazwie Marks
w przeciwstawieniu do Epikura — „realną możliwość”.
Terminologia jest tu oczywiście heglowska, podobnie jak i postawienie
problemu na płaszczyźnie przeciwstawienia abstrakcyjnej i realnej możli
wości. Marks wykorzystuje tutaj wyraźnie heglowską negację jako wyraz
przeciwstawienia się części wobec całości, ale nowym momentem w sto
sunku do Hegla jest silne zaakcentowanie przeciwieństwa świata i świado
mości pozbawione jakichkolwiek śladów poszukiwania idealnej tożsamości
tych dwu elementów: obiektu i subiektu, świata społecznego i rozumu
jednostki. Pominięcie przez Marksa tak ważnego założenia całej filozofii
Hegla, jakim była koncepcja tożsamości, i zwrócenie uwagi na heglow
ską negację otwiera Marksowi drogę do nowej filozofii. W dysertacji
Marksa nie mamy jeszcze szczegółowo opracowanej teorii wolności, ale
naw et fragmentaryczne uwagi rzucone na marginesie referowanego sporu
Epikura z Demokrytem pozwalają odkryć kierunki rozwoju, którym i pój
dzie myśl Marksa. Będzie to więc droga do poznawania rzeczywistości
społecznej i szukania w niej „realnej możliwości” dla przekształcenia
świata. Na tym szlaku rozwojowym nastąpi przejście od sporów religij
nych do zagadnień życia politycznego i społecznego; stopniowo w działal
ności Marksa nastąpi przekształcenie „zagadnień teologicznych w świec
kie” 51.
Pierwszą spraw ą społeczną, w której Marks zabiera głos publicznie,
jest cenzura. Kwestii tej poświęca swoje pierwsze artykuły52, w których
polemizuje ze zwolennikami cenzury prasy, a którym i okazują się przed
stawiciele stanu szlacheckiego. Marks ujm uje sprawę istnienia cenzury
bardzo szeroko i szuka jej źródeł w ustroju społecznym ówczesnych Prus.
Praw a obowiązujące w tym państwie mają charakter szczególny, ponie
waż określają one miejsce i rolę szczególnej określonej jednostki w spo
łecznym systemie. Praw a odnoszą się zawsze do jakiejś danej jednostki, czy
też do grupy jednostek, nigdy zaś przedmiotem ich nie mogą być wszyscy
obywatele.
50 Hegel, W e r k e , jw., s. 22.
51 Marx—Engels, W erk e, jw., t. I, s. -352.
52 Mowa jest tutaj o dwu artykułach: 1) B e m e rk u n g e n ü b er die n eu este p reu ssische Z en su rin stru k tio n zamieszczony w „Anek-dota”, 3) D e b a tte n ü b er P re s s fr e i
heit... w „Rheinische Zeitung”.
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W swej krytyce przywileju Marks korzysta z idei zawartych w filozofii
Hegla, a głównie z idei ogólności prawa państwowego, z ujęcia praw a jako
przejaw u ogólnoludzkich m oralnych wartości. Dla Hegla świadoma dzia
łalność je[s t tworzywem życia państwowego, substancją państwową, samym
państwem. Podstawą więzi społecznej staje się działalność ludzi odbywa
jąca się w zgodzie z rozumem, a więc ujęta w prawa i obowiązki33. W y
pełnianie obowiązków czyli realizacja praw stanowi treść życia państwo
wego i jednocześnie jest to realizacja zasad własnego rozumu. Wyłania się
problem źródła praw. Dla Hegla stanowią one tw ór społeczny, są jakby
kwintesencją całej mądrości społeczeństwa, wyrazem idei moralnej. Praw a
istnieją więc prior wobec jednostki, która znajduje w nich z a sa d j^ własne
go rozumu. Życie w rozumnym państwie nie jest więc chaosem, ale zespo
łem czynności ujętych w prawa, ukształtowanych w pewien rodzaj orga
nizmu. Koordynacja działań w u stroju państwowym — w myśl wskazań
Hegla — nie oznacza przekształcenia państwa w mechanizm stojący na
usługach zewnętrznego rozkazodawcy. Ustrój ten stanowi rezultat history
cznego kształtowania się praw moralnych — zasad rozumu. Organiczny
kształt ustroju społecznego nie przekreśla więc spontaniczności działa
nia jednostek, ale właśnie na niej się opiera. Można to zaobserwować np.
na sposobie przedstawienia ustroju stanowego. Dla rom antyków ustrój
stanowy to nienaruszalny produkt historii; przynależność do każdego ze
stanów (pozia stanem duchowym) jest dziedziczna, określona! pjrzez czynni
ki pozaindywidualne54. Natomiast dla Hegla podział na stany wynika z ko
nieczności podziału pracy, przynależność zaś jednostki do tego czy innego
stanu nie może być wyznaczona przez zrządzenie losu, lecz jest ona „dzie
łem własnej ochoty” (das W e r k sein er W illkür)50. Dzięki temu w filozofii
heglowskiej miało nastąpić pogodzenie spontaniczności i organizacji, wol
ności jednostki i organizacji społecznej. Znajduje ono swe urzeczywistnie
nie w działalności ludzi w pełni świadomych zasad własnego rozumu, uję
tych w państwie w postaci praw. Państwo Hegla jest sferą szacunku dla
prawa, w którym wyraża się mądrość ludzka, dziedziną szacunku społe
czeństwa dla samego siebie, w której więc zrealizowała się wolność, rozu
miana jako zależność człowieka od siebie samego.
Marks walcząc o powszechnie obowiązujące prawa staje się kontynua
torem heglowskiej idei ogólności prawa i jedności praw i obowiązków. Przy
tym sformułowania heglowskie, uzasadniane najczęściej przez powołanie
się na zasadniczą tożsamość rozumu jednostki i całości społecznej, użyte
teraz w artykułach Marksa w walce o bardzo konkretne sprawy, nabie
53 Hegel, G rundlinien der Philopsophie des Rechts, § 261.
54 F. Schlegel, Philosophische V o rle s u n g en 1804—6 , jw., t. II, s. 366—7.
55 Hegel, G ru ndlin ien d e r Philosophie d es Rechts, § 209.
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rają nowego, antyfeudalnego zabarwienia. W „Rheinische Zeitung” Marks
walczy np. o zniesienie cenzury i sformułowanie prawa prasowego jako
gw aranta wolności prasy. Jednak rozmienianie wolności na drobne nie
może go zadowolić. Marks uważa przede wszystkim, że wolność w kon
kretnych sferach — prasy, sumienia, sądu itp. — trzeba traktować jako
przejaw y ogólnej wolności. Tymczasem wolność ogólna nie ma miejsca
w społeczeństwie, w którym rządzi „czysty” przypadek, którego przed
miotem okazuje się „niewolność” jako panująca władza. „Niewolność”
(Unfreiheit) jest regułą, a wolność — wynikiem przypadku i dowolności
(W illkür)56. Z tych słów Marksa można by wnioskować, że nawiązuje on
do heglowskiej idei wolności jako opartej na racjonalizacji życia społecz
nego i panowania społeczeństwa nad własnym rozwojem, co dla Hegla prze
jawia się jako formowanie coraz to nowego, bardziej doskonałego układu
stosunków międzyludzkich. Marks opowiadając się za heglowską ideą wol
ności odżegnuje się raz jeszcze od romantycznej koncepcji wolności, pro
wadzącej w gruncie rzeczy do pokory wobec przedstawicieli władzy i ra 
dowania się wolnością w wąskich granicach przywileju.
Działalność w „Rheinische Zeitung” dostarcza Marksowi wiele okazji
do stwierdzenia przeciwieństwa istniejącego między władzą a ludem. W ar
tykułach o cenzurze mówi o sprzeczności między ludnością prowincji jako
czymś „zewnętrznym ” wobec Landtagu a samym Landtagiem , który uw a
ża siebie za samodzielny i „w ew nętrzny”57. Natomiast komentując usta
wę, która poleca urzędnikom państwowym strzeżenie lasów przed k ra
dzieżą czyli utrw alonym zwyczajowo zbieraniem chrustu przez miejsco
wą ludność, Marks uogólnia ten fakt i stwierdza, że „Wszystkie organy
państwowe stają się uszami, oczami, rękami, nogami, za pomocą których
interes właściciela lasu słyszy, pilnuje, ocenia, ochrania, chwyta, bieg
nie”58. Na tej podstawie kształtuje się pogląd Marksa na państwo odrębny
od tego, z jakim wystąpił Hegel i którem u początkowo Marks zdaje się
ulegać. Pierwszym etapem drogi M arksa do własnej teorii państwa jest
krytyka feudalizmu i przywileju, o którym pisze, że „jest to prawo rozdzie
lania, a nie jednoczenia” 50, ponieważ na jego podstawie jednym wolno
robić to, czego innym robić nie wolno. Funkcja tego prawa polega na
utrw alaniu różnic między ludźmi. Nie sprzeciwia się ono pojęciu wolności,
lecz stanowi jego realizację. Jednak wolność, którą to prawo sankcjonuje,
Marks nazywa „indywidualną właściwością wiadomych osób i stanów ”60.
56
57
58
59
60

K. Marks, jw.,
K. Marks, jw.,
K. Marks, jw.,
Marx—Engels,
Tamże, s. 47.

s. 77.
s. 46.
s. 130.
W e rk e , t. I, Berlin 1957, s. 14.
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Zbieżność ze sformułowaniem A. Mullera, który nazywa wolnością „po
twierdzenie szczególnego b y tu ”, nie jest przypadkowa. Wspólną ich podsta
wę pokazuje Marks dając klasyfikację historyczną i polityczną zarazem.
Marks mówi wyraźnie o „szczególnej wolności przyw ileju”61. Właśnie nie
z czym innym jak z feudalnym ustrojem społecznym, opartym na przywi
lejach jako prawach darowanych poszczególnym stanom czy osobom, oraz
z obroną tego ustroju związane są idee polityczne tak bezpośrednich
ówczesnych polemistów Marksa, jak i ideologów ruchu romantycznego. To
też krytyka feudalizmu w pracach Marksa pokrywa się z polemiką prze
ciwko romantyzmowi.
Marksowśka k ry tk a teorii wolności, opartej na nierówności, ognisku
je się wokół problemu całości społecznej i konsekwencji, jakie wynikają
z traktow ania prawa jako przywileju. Otóż są to konsekwencje dosyć w y
raźne. Wobec traktow ania wszelkich spraw w kategoriach przywileju,
również do spraw państwowych ma dostęp tylko szczególna kategoria lu
dzi. Całokształt życia państwowego staje się sprawą pryw atną monarchy,
dziedziną działania wolnej woli króla. Przekonanie panującego określa
kierunek rozwoju państwa i wszystko, co sprzeciwia się tem u przekona
niu, usiłuje się zniweczyć. Władza państwowa obraca się przede wszyst
kim przeciwko przywilejom jednostek lub stanów. Zarysowuje się więc
sprzeczność między wolnością poszczególnych jednostek a wolnością w ła
dzy państwowej, między przywilejam i jednostek a przywilejem władzy,
„...prawo zemsty, skierowane przeciwko przekonaniu, w ynajduje takie
społeczeństwo — pisze Marks — w którym jeden organ uznaje się za je
dynego, wyłącznego posiadacza rozumu państwowego i państwowej m oral
ności, taki rząd, który przeciwstawia się ludowi i naw et swoje antypań
stwowe przekonanie uważa za ogólne i norm alne”62. Zasada wolności,
opartej na nierówności, doprowadziła więc do powstania sprzeczności
w strukturalnej całości społecznej, gdyż władza państwowa potraktow a
na jako sprawa jednostki wykazuje tendencję do zniszczenia innych szcze
gólnych wolności. Znajduje to swój w yraz m. in. w istnieniu cenzury, któ
ra stając w obronie przekonania władcy jest skierowana przeciwko prze
konaniu innych. „Instrukcja chce więc bronić religii, ale niszczy zasadę
wszystkich religii, świętość i nienaruszalność subiektywnego przekona
nia” 63. Władza królewska skierowuje się przeciwko własnemu założeniu,
przeciw postawie swego istnienia czyli bazującej na przywileju wolności
subiektu.
61 Marx—Engels, W erk e, jw., s. 47.
62 Tamże, s. 15.
63 Tamże, s. 15 .
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A rtykuł Zur Judenfrage przynosi nowe elem enty do charakterystyki
państw a feudalnego, które w ystępuje tutaj pod nazwą „tzw. państwa
chrześcijańskiego”, ponieważ — jak twierdzi Marks — „potrzebuje ono
religii chrześcijańskiej, aby uzupełnić się jako państwo”8"1. Religia ma two
rzyć podstawę dla uformowania się poszczególnych specyficznych jedno
stek w pewną całość, w rodzaj społecznego organizmu. To właśnie głosili
romantycy. Ludzie nie znajdując czynników jednoczących w swoim rze
czywistym bycie — twierdzi Marks — szukają więzi społecznej w powiąza
niach religijnych. Fakt, że religia może spełniać taką funkcję nie jest zja
wiskiem przypadkowym. Znajduje on swoje wytłumaczenie właśnie w tej
koncepcji człowieka, która stanowi podstawę państwa. „Religijni są człon
kowie państwa politycznego poprztez dualizm między życiem indywidual
nym a życiem gatunkowym...”05. Marks powtarza pogląd wyrażony już
w pracy doktorskiej, że u źródeł religii stoi człowiek zamknięty w swoich
ciasnych sprawach, który troskę o całokształt świata powierza bogu. Sche
m at rozumowania opiera się na uznaniu istnienia dwóch biegunów: z jednej
strony boga — reprezentanta całości świata, gw aranta jego trwałości i pa
nowania w nim porządku i ładu, a z drugiej strony — jednostki z jej życiem
pryw atnym . Schemat religijnego światopoglądu otrzym uje w artykule Zur
Judenfrage nową konkretyzację. Zamiast boga w ystępuje monarcha,
w miejsce doczesnej jednostki mamy jednostkę obdarzoną przywilejem
i sferą swej wolności. Te dwa paralelne porządki: religijny i polityczny sta
nowią dla siebie wzajemne oparcie i uzupełnienie.
Okazuje się, że Marks wykrywa w samym romantyzmie zalążki przej
ścia do ujmowania spraw społecznych w duchu katolickiego dualizmu,
który dla niektórych przedstawicieli rom antyzm u stał się końcowym eta
pem ich ideowego rozwoju. Wyakcentowanie przeciwieństwa między wol
nością a równością, a w konsekwencji obrona przywileju przeciw idei
ogólnie obowiązującego praw a okazuje się zalążkiem przejścia od rom an
tyzmu do chrześcijańskich teorii społecznych. Taki wniosek nasuwa się po
przyjrzeniu się marksowskiej analizie przywileju. I istotnie trzeba stw ier
dzić, że położenie nacisku na obronę przyw ileju i chrześcijański charakter
państwa jest tym elementem, który odróżnia ideologię konserwatywną
lat 30 i 40-tych XIX w. od klasycznego okresu romantyzmu.
Marks polemizując z jawnym i apologetami feudalizmu koncentruje
uwagę na analizie przyw ileju i pokrewnego mu zjawiska społecznego, ja 
kim jest monarchia. Jako narzędzia metodologiczne służą Marksowi poję
cia wypracowane przez Hegla i Feuerbacha, a przede wszystkim kategorie
negacji i alienacji. Zastosowanie ich do bezpośredniego badania zjawisk
64 Marx—Engels, W e r k e, jw., s. 358.
60 Tamże, s. 360.
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rzeczywistości społecznej pozwala Marksowi rozwinąć dobitnie podkreślo
ną przez Feuerbacha tezę o negatywnym charakterze zjawisk alienacyjnych
przez pokazanie, że skutki odrywania się części od całości społeczeństwa
mogą być szkodliwe dla życia społecznego. Marks aczkolwiek krytykuje
Hegla za niedocenianie szkodliwych skutków alienacji i negacji jednocze
śnie jednak wykorzystuje omawiane pojęcia dla sprecyzowania teorii re 
wolucji społecznej i w ten sposób daje nową interpretację heglowskiej idei
o rozwoju poprzez negację. Można by powiedzieć, że w pracach Marksa
mamy koncepcję tak pozytywnej, twórczej roli negacji, jak również analizę
jej negatywnych skutków zależnie od tego jakie zjawiska stają się przed
miotem jego rozważań.
Zagadnienie wyobcowania (alienacji) zaczyna zajmować centralne
miejsce w rozważaniach Marksa. Zwraca uwagę analiza niektórych skut
ków alienacji w życiu politycznym państw a feudalnego. „W tzw. państwie
chrześcijańskim — pisze Marks — ma wartość wyobcowanie (E n tfr e m dung), a nie człowiek”66. Klucza do wyjaśnienia feudalnego państwa trze
ba szukać w zjawisku wyobcowania się spraw życia zbiorowego od tych
zagadnień, którym i żyje jednostka w codziennym życiu. W arunki jej w ła
snego bytowania okazują się obce i wrogie człowiekowi, dlatego też w ystę
pują dla niego w postaci boga lub króla. Marks charakteryzuje m. in. „tzw.
państwo chrześcijańskie” mówiąc, iż „odnosi się ono politycznie do religii,
a religijnie do polityki”67. Wydaje się, że można to zdanie interpretow ać
w ten sposób, że państwo feudalne trak tu je religię jako spraw ę ogólną, obo
wiązującą wszystkich obywateli, natomiast sprawy polityki są zarezerwo
wane dla pewnych jednostek, a mianowicie dla osób panujących. Skutkiem
tego rodzaju sytuacji — wskazuje Marks — jest przekształcenie się form
życia państwowego w coś pozornego. Nie jest ono przedmiotem zaintere
sowania jednostki, a wobec tego również religia znajdująca swego protek
tora we władzy monarszej staje się czymś zewnętrznym w stosunku do
obywateli. Religia — w brew oczekiwaniom romantyków — nie może speł
nić pokładanych w niej nadziei spojenia feudalnej monarchii. „Oficjalne
państwo chrześcijańskie jest powinnością (Sollen ), której realizacja jest
nieosiągalna” 68. Wszystkie koncepcje religijnego państwa wysuwane dość
powszechnie w tych czasach ocenia Marks jako pobożne życzenia, nie
ugruntowane na wiedzy o istotnych czynnikach rozwoju społecznego. Jedy
nym chrześcijańskim czy w ogóle religijnym państwem, jakie można sobie
według Marksa wyobrazić, jest państwo teokratyczne czyli takie, w któ
66 Marx—Engels, W erke, jw., s. 360.
67 Tamże, s. 358.
68 Tamże, s. 359.
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rym „księciem państwa musi być albo jak u Żydów bóg religii, sam Jehowa,
albo jak w Tybecie przedstawiciel boga — Dalaj Lama, albo — jak tego
żąda Görres — państwa chrześcijańskie muszą podporządkować się kościo
łowi...”69. Ale w ten sposób religia traci przypisywaną jej misję utrw ala
nia całości społecznej, umacniania więzi między władzą a jednostkami. Ca
łość społeczna, która miała w myśl idei romantycznych określać bez reszty
jednostkę, okazuje się jak najbardziej pryw atną spraw ą monarchy, obojęt
ną dla obywateli. Romantyczna teoria całości okazuje się mitem.
Marks w miarę gromadzenia doświadczenia w walce politycznej odcho
dzi od poglądu Hegla na państwo, jako tę sferę życia społecznego, w której
człowiek działa zgodnie ze swoim rozumem znajdującym odbicie w p ra
wach. Zaczyna traktować państw o jako instrum ent w rękach panującego
lub stanu posiadającego największe w pływy w społeczeństwie. Nie uważa
już państwa za organiczną całość, ale za zorganizowany aparat ludzk-i od
dzielony od całości społecznego życia. Ostateczne zerwanie z heglowską
teorią państwa dokonuje się w rękopisie nazywanym Zur K r itik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Chcielibyśmy zwrócić uwagę na zaw arty
w tym rękopisie stosunek do filozofii heglowskiej: po pierwsze, na sposób
odczytania przez Marksa heglowskich sformułowań na tem at państwa i, po
drugie, na krytykę heglowskiej filozofii prawa.
Przy interpretacji poglądów Hegla na państwo wydaje się sprawą nie
wątpliwą, że Marks często usiłuje odczytać Hegla w duchu własnego po
glądu na państwo jako oderwany od społeczeństwa instrum ent w ładzy70.
®a Marx-—Engels, W erke, jw., s. 101.
70
Pokażemy to na przykładzie: Omawiając ujęcie przez Hegla sprawy monarchy
i jego roli w państw ie Marks stwierdza, że Hegel nie mówi: „Wola monarchy jest
ostateczną decyzją”, ale swoje stanowisko Hegel formułuje -inaczej: „Ostateczna de
cyzja woli jest monarchą”. Marks pierwsze sformułowanie uważa za „empiryczne”,
drugie zaś ocenia jako m etafizyczne zniekształcenie faktu empirycznego dokonane
w filozofii Hegla. W ostatecznym rezultacie z koncepcji Hegla ma wynikać, że „Mo
narcha jest w państw ie indywidualną wolą, bezzasadnym samookreśleniem, dowol
nością { W illk ü r)” (jw., s. 227). Wynikałoby więc z tej analizy, że w filozofii heglow 
skiej znajdujemy uzasadnienie dla niezależności woli króla, dla jego samodzielności.
Tymczasem tendencja Hegla jest zupełnie inna, uznaje on monarchę jedynie za w y 
raziciela woli ogólnej, decyzja panującego nie jest w ięc czymś dowolnym, ma jedynie
charakter „formalny” w tym znaczeniu, że nadaje woli ogólnej formę decyzji. Trzeba
zauważyć, że koncepcja heglowska nie dostarcza dostatecznych gwarancji takiego
przebiegu sprawy, ale to należy do krytyki. To nie przeczy twierdzeniu, że Marks
odczytuje Hegla w duchu własnej koncepcji w yalienowanego państwa, szuka jej po
twierdzenia i z tego względu również uważa, że Hegel pozostawia królowi całkowitą
swobodę działania, chociaż tendencja heglowskiej filozofii prawa była całkiem
przeciwna.
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W rozwoju marksowskiej koncepcji państwa nastąpiło splecenie się ze
sobą analizy tekstu Hegla z formowaniem własnych obserwacji na tem at
państwa. Rozbiór pracy Hegla posłużył Marksowi jedynie jako kanwa dla
rozwinięcia własnej koncepcji, jako rodzaj odczynnika, który pomógł
Marksowi do uświadomienia sobie własnych myśli i doświadczeń, i do for
mułowania nowej teorii. Inspiracją dla stwierdzenia alienacji państwa jest
nie tylko teoria heglowska; istnieją również inne pozafilozoficzne korzenie
rozważań Marksa, jak choćby jego działalność publicystyczna. Nie chodzi
tu bynajm niej o to, aby pomniejszać znaczenie heglowskiej filozofii prawa
dla rozwoju marksowskiej teorii alienacji. Już sam fakt stwierdzenia
przez Hegla istnienia jako niezależnych sfer życia człowieka: „społeczeń
stwa obywatelskiego” i państwa jest dość silnym impulsem do rozmyślań
o oderwaniu państwa od „społeczeństwa obywatelskiego”. Trzeba jednak
pamiętać o tendencji filozofii heglowskiej zmierzającej do stworzenia jed
nolitego organizmu społecznego.
Jednak aby sformułować w całej pełni teorię państwa jako tworu w y
alienowanego z reszty społeczeństwa Marks musi poddać krytyce heglow
ską teorię państwa. Marksowska krytyka heglowskiego państwa ogniskuje
się w zasadzie wokół jednego problemu, a mianowicie wokół zagadnienia
więzi społecznej. Otóż Marks zauważa, że tym, co spaja jednostki w pań
stwo są dla Hegla czynniki świadomościowe, a przede wszystkim znajo
mość prawa i oparte na niej wypełnianie obowiązku, natom iast genezę pań
stw a Hegel upatruje w postępie ludzkiego rozumu. Można by powiedzieć,
że według Hegla rozumność ludzi pcha ich do życia politycznego. Konse
kwencje takiego stanowiska są dosyć widoczne i na nie właśnie wskazuje
Marks. Mówi np.: „wolność polityczna jest poczuciem zależności od pań
stw a” ' 1. Heglowi chodzi oczywiście o zrozumienie przez jednostkę zgod
ności zasad jej rozumu i zasad państwa. Jednak tego rodzaju więź społecz
na oparta na przekonaniu jednostki rodzi wyraźne niebezpieczeństwo prze
kształcenia się w teorię lojalizmu wobec państwa. Natomiast w wypadku
w ybierania przedstawicieli do władz ustawodawczych oparcie więzi mię
dzy delegatami a delegującymi na zaufaniu również budzi sprzeciw Marksa
przede wszystkim ze względu na brak jakichkolwiek obiektywnych gwa
rancji tej więzi72. Marks odrzuca mistyczną koncepcję państwa jako „sub
stancji”, która istnieje przed jednostką, która z kolei przekształca się
w orzecznik mistycznego subiektu. Owa teoria stanowi odpowiedź na py
tanie o obiektywny, ponadjednostkowy charakter społeczeństwa. Marks
wyrzekając się idealistycznego rozwiązania problemu charakteru więzi spo
71 Marx—Engels, W erke, jw., t. I, s. 309.
72 Tamże, s. 329.
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łecznej przekreśla również powyższą teorię73. Marks uznał więc utożsa
mienie więzi społecznej ze świadomością za jednostronne. I w tym zawiera
się negatywna ocena heglowskiej teorii państwa.
Marks pomimo krytyki filozofii Hegla stoi nadal na gruncie teorii wol
ności sformułowanej przez swego nauczyciela, tzn. wolności realizującej
się w postępie historii drogą likwidacji przestarzałych ustrojów. Marks
dowodzi jednak, że uznanie państwa za realizację wolności jest sprzeczne
z przyjętym i założeniami. Państwo bowiem okazało się nosicielem „zewnętrzności”, której zniesienie jest w arunkiem sine qua non urzeczywist
nienia się wolności jako panowania nad życiem społecznym. Marks rozpo
czyna więc poszukiwanie nowego zakresu ludzkiego życia, w którym by
łoby możliwe panowanie ludzi nad warunkam i ich działalności. Jednocze
śnie jest to poszukiwanie nowego typu więzi społecznej, która spajałaby
ludzi w społeczny organizm, nie doprowadzając przy tym do zjawiska
alienacji74.
Na tej drodze Marks dochodzi do analizy kapitalistycznych stosunków
wytwarzania i przeprowadza krytykę ustroju kapitalistycznego. Wydaje się,
że w tym kontekście można porównać stosunek romantyzmu i Marksa do
ustroju kapitalistycznego. Zarówno w pracach Marksa, jak w pismach ro 
mantyków spotykamy się z licznymi zarzutami wobec kapitalizmu, z oskar
żeniami o egoizm, o budowanie stosunków społecznych na więzi interesu
czy konkurencji. Przedmiotem ataków jest panująca rola pieniądza, a nawet
w niektórych pismach rom antyków można odczytać patetyczne tyrady prze
ciwko wyzyskowi robotników w nowoczesnych zakładach przemysło
w ych75. Na tej podstawie wysuwano m. in. sugestie o pokrewieństwie mię
dzy filozofią romantyczną a socjalizmem, o czym wspomniano już we wstę
p ie76. Biorąc pod uwagę wyłącznie stosunek do kapitalizmu wypada zau
73 N ie oznacza to oczywiście usunięcia samego problemu. Marks podejmuje go
już w Ideologii nie m iec kie j, gdzie pisze: „Ta suma sił wytwórczych, kapitałów i form
stosunków, którą każde pokolenie zastaje jako coś ¡danego mu, stanowi realną pod
staw ę tego, co filozofow ie wyobrażali sobie jako substancję...” (K. Marks, W y b r a n e
p ism a filozoficzne, Warszawa 1949, s. 71).
74 Ideę związku między wyzwalaniem się Marksa z idealizmu heglowskiego i prze
zwyciężaniem totalitarnej koncepcji w olności podjął T. Kroński, Z u r Frage d e r in d iw id u a liStichen und to ta litäre n F reih eitsau ffassu n gen (Das P ro b lem d e r Freiheit im
L ichte des w issen sch a ftlic h en Sozialismus. P rotokoll, Akademie Verlag, Berlin 1956,

s. 169— 174).
75 Por. A. Müller, jw., t. I, s. 313.
76 Trzeba zwrócić uwagę na niektóre idee F. Baadera, którego określa się jako
socjalistę (por. A. Baumgardt, F ranz von B aa der und die philosophische R o m a n tik,
Deutsche Vierteljahrschrift für Literaturwissenschaft, Halle 1927, s. 393—396), a to ze
względu na ostrą krytykę angielskiego systemu gospodarczego, dowodzenie w yzysku
pracy robotników przem ysłowych (por. F. Baader, jw., t. 2, 407—408), wskazyw anie na
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ważyć, że romantycy i Marks zajmują w tym wypadku całkiem odmienne
postawy. O ile dla romantyków porządek kapitalistyczny stanowi całko
w itą anomalię historyczną, wywołaną zwyrodnieniem ludzkiego ducha,
o tyle Marks traktuje kapitalizm jako fakt historyczny wyrosły z całego
rozwoju ludzkości. A w konsekwencji takiej postawy o ile rom antycy mo
gą się zdobyć tylko na protest moralny wobec kapitalizmu, na jego potępie
nie i odsądzenie od czci i wiary, o tyle Marks — jak prawdziwy uczeń He
gla — nie przywiązuje wagi do tego rodzaju reakcji, dla niego ważne jest
„samozrozumienie (krytyczna filozofia) czasu, jego walki i życzeń” 77,
a w związku z tym kapitalizm jest dlań przedmiotem badania, a nie obelg.
Badanie nie oznacza aprobaty, jest powiązane z krytyką, ale nigdy krytyka
nie wyprzedza poznania ani go nie zastępuje, jak to dzieje się w filozofii
romantycznej.
Zaznaczone przeciwieństwo postaw wobec kapitalizmu łatwo zaobser
wować przy porównaniu ocen wolności, którą przyniósł kapitalizm u ro
mantyków i w pracach Marksa. Jak to wygląda u romantyków widzieliśmy
wyżej. Jest to bezwzględne potępienie wolności powiązanej z zasadą rów
ności jako czynnika niszczącego wewnętrzną więź między ludźmi. Marks
natom iast trak tu je wolność jednostki w powiązaniu z analizą rezultatów
rewolucji burżuazyjnej. Podkreśla nowe zjawiska, które stanowią jej do
robek, jak: wolność sumienia, wolność działalności przemysłowej, wolność
rodzenie się arystokracji pieniężnej i zaognianie się stosunków m iędzy proletariatem
a warstwą posiadającą. Przy tym jako środek dla zapobieżenia tym sprzecznościom
Eaader proponuje m. in. ograniczenie postępu technicznego, a nawet pewnego rodzaju
upaństwowienie całej własności drogą oddania jej pod opiekę monarchy. Nastąpiłaby
w ten sposób likwidacja „absolutnej w łasności”, a dobra gospodarcze m iałyby być
udzielane na wzór lenna (por. F. Baader, jw., t. 2, s. 409—410). Nie ulega wątpliwości
pokrewieństwo tej koncepcji z pochwałą A. Mullera pod adresem ustroju lennego jako
zdolnego do rozwiązania wszelkich społecznych konfliktów, w tym irównież sprzecz
ności między pracą a kapitałem (por. A. Muller, jw., t. 1, wykład 14).
W „socjalistycznych” propozycjach Baadera m ieści się również postulat uznania
w klerze (tzn. sługach jednolitego dla wszelkich wyznań, federacyjnego światowego
kościoła) adwokatów proletariatu, którzy zapobiegliby wpływom niereligi/nych de
magogów i niebezpieczeństwu rewolucji (por. A. Baumgardt, jw., s. 396). Ta koncepcja
również opiera się na romantycznej zasadzie bezkrytycznego podporządkowania ustro
jowi, który ma za sobą powagę tradycji. O przeciwstawnej tej zasadzie idei Hegla
o postępie racjonalizacji poprzez negację i o poglądzie Marksa o przeobrażaniu ustroju
społecznego przez działalność ludu jest mowa w artykule. Wydaje się, że w pełni moż
na zastosować do „socjalizmu” Baadera słowa z M anifestu ko m u n istyc zn e go , zaw ieriiace ocenę „socjalizmu feudalnego”: „W ten sposób pow stał socjalizm feudalny na
wpół skarga, na wpół paszkwil, na wpół echo przeszłości, na w pół groźba przyszłości,
chwilam i godzący wprost w serce burżuazji gorzkim, zjadliwie szyderczym sądem,
zawsze komiczny w swej całkowitej niezdolności zrozumienia biegu historii nowo
czesne'” (K. Marks, F. Engels, D zieła w y b ra n e , Warszawa 1949, t. 1, s. 45).
77 K. Marks, jw., s. 575.
16 A rchiw um histo rii filozofii i m yśli społ.
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własności. Dla Marksa te zjawiska decydują o postępowym charakterze
przemian.
Widząc pozytywne strony własności pryw atnej Marks idzie śladami
Hegla, dla którego centralnym punktem przejścia od wyzwalania się wobec
przyrody do świata społeczności jest własność. Tworzy ona formę podpo
rządkowania przyrody człowiekowi oraz formę, w której działalność czło
wieka staje się działalnością dla innych, otrzymuje społeczny charakter.
Praca osobista, z pozoru egoistyczna, jest pracą dla innych78. W ten spo
sób Hegel przenosi zagadnienie autonomii człowieka z płaszczyzny walki
z przyrodą na płaszczyznę stosunków jednostki i społeczeństwa. Jednostka
występuje tutaj jako osoba prawna, posiadająca określone prawa i obowiąz
ki, wyposażona w osobistą wolność. I ten fakt stanowi już o odrębności He
gla wobec romantyzmu. Człowiek to nie tylko część społecznej całości, jest
to bowiem taka część, która odznacza się samodzielnością, odrębnymi pra
wami i obowiązkami, posiada sferę niezależności, wolności. Hegel pyta dalej
o treść wolności człowieka i znajduje w człowieku taką jego stronę, która
okazuje się wspólna dla wszystkich, a zarazem potwierdza ludzką wolność.
Takim elementem w człowieku jest rozum. Stanowi on treść pojęcia osoby
prawnej. Formą, w której ujawnia się osoba prawna, rozumna jednostka,
jest własność, gdzie wolność w ystępuje jako zasadnicza cecha stosunku
między właścicielem a posiadanym przedmiotem. Własność jest ujawnie
niem wolności, władzy posiadacza. Własność to dla Hegla „zewnętrzna for
ma wolności osoby” 79.
Marks jednak, mimo dostrzeżenia pozytywnych stron we własności
pryw atnej, nie powtarza bezkrytycznie heglowskiej apologii własności. Na
tom iast przechodząc do jej krytyki widzi w niej wyraz nowej więzi społecz
nej, więzi interesu, która stanowi o spoistości kapitalistycznego społe78 Por. Hegel, Phänomenologie d es G eistes, Lasson 1907, s. 255—6.
T» w związku z tym trzeba wskazać na różnicę w ocenie prawa rzymskiego u Hegla
i w cytowanej pracy Adama Müllera. Na kartach Die E lem en te der S ta a tsk u n st spoty
kamy się z całkowitym odrzuceniem prawa rzymskiego jako głoszącego absolutną
władzę właściciela nad rzeczami. Müllerowi chodzi o udowodnienie fikcyjnego cha
rakteru absolutnej władzy w łaściciela, to też wskazuje, że granicą jego władania jest
zakres posiadanego przedmiotu i dowodzi ponadto, że warunkiem panowania nad
przedmiotem jest przystosowanie się do jego w łaściw ości (por. w ykład 8). Rozważania
Hegla idą w zupełnie odmiennym .kierunku. Raczej zgadzając się z absolutnością w ła
dzy posiadacza nad swym przedmiotem, Hegel protestuje przeciwko traktowaniu
w prawie rzymskim ludzi jako rzeczy, jako przedmiotu posiadania. Hegel protestuje
więc przeciwko sankcjonowaniu niewolnictwa w prawie rzymskim. (G ru n dlin ien der
P hilosophie des R ech ts, § 40). Tymczasem w łaśnie w pismach romantyków występują
tezy o dopuszczalności niewolnictwa, co prawda tylko jako kary za przewinienie
(F. Schlegel, Philosophische V orlesun g en 1804—06, jw., t. II, s. 370). Natom iast w h e
glowskiej filozofii prawa nie ma m iejsca na niewolnictwo.
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czeństwa. W rezultacie badań odkrywa sprzeczności wynikające z tego ty 
pu więzi społecznej w postaci zjawisk antagonizmu klasowego lub alienacji
w stosunkach produkcji, ale obok nich widzi takie momenty, które decydują
o tym, że więź interesu spełnia mimo wszystko funkcje spajające. Jest tu
mowa mianowicie o powiązaniach wynikających z podziału pracy.
O
odrębnościach w postawie Marksa i rom antyzm u wobec kapitalizmu
mówią również wnioski wyciągane przez nich z kry ty k i kształtującego się
ustroju. Romantykom chodzi ostatecznie o naw rót do średniowiecznego po
rządku. Marks natomiast z krytyczną oceną kapitalizmu wiąże nie mniej
krytyczne i zdecydowane potępienie feudalizmu. Oto co pisze na ten te
mat w Rękopisach ekonom iczno-filozoficznych: „Różnica między kapita
łem a ziemią, między zyskiem a rentą gruntową, między nimi oboma a pła
cą roboczą, między przemysłem a rolnictwem, między konieczną a ruchli
wą własnością jest różnicą tylko h i s t o r y c z n ą , a nie założoną w samej
istocie rzeczy” 80. Istota kapitalizmu i feudalizmu pozostaje ta sama, a mia
nowicie własność pryw atna i związane z nią zjawiska wyzysku i alienacji.
K rytyka kapitalistycznej alienacji wiąże się w ten sposób z krytyką sto
sunków średniowiecznych, które idealizują lub do których chcą nawracać
romantycy.
Zastanówmy się z kolei nad rozważaniami Marksa dotyczącymi ustroju
społecznego, o którym by można powiedzieć, że właśnie w nim zrealizowała
się wolność. Pierwszy zarys takiego ustroju spotykam y już w rękopisie po
święconym krytyce heglowskiej filozofii prawa. Marks nazywa go demo
kracją. Nie chodzi tu o ty p państwa nazywany demokracją w przeciwstawie
niu do monarchii czy arystokracji. „Demokracja jest prawdą monarchii,
monarchia nie jest prawdą dem okracji”81. Demokracja marksowska nie na
leży do sfery rozważań o ustroju państwowym, jest to ustrój społeczny bez
państwa jako przeciwstawnego społeczeństwu aparatu władzy. Marks prze
ciwstawia swe rozumienie demokracji wszelkim modelom życia państwo
wego. Nazywa ją ustrojem „gatunkowym ”, którego stosunek do ustrojów
państwowych jest analogiczny do stosunku między gatunkiem a rodzajem.
Suwerenny, bo niezależny od rozporządzeń państwa, społeczny „gatunko
w y” człowiek stanowi tworzywo tego ustroju. Wobec likwidacji państwa
jako odrębnej sfery życia i sprowadzenia wszystkiego do „człowieka” za
sadą, na której opiera się demokracja, ma być jedność ludzkiej i politycz
nej egzystencji. Nasuwają się więc wyraźne analogie do teorii rom antycz
nych, w których demokracja występuje jako określenie elem entu różnorod
ności w całości społecznej, określenie tylko jednej strony strukturalnej
całości, a mianowicie jej wewnątrznego zróżnicowania. Marks zauważa tę
80 MEGA, t. I, cz. 3, s. 99— 100.
81 M arx-Engels, W erk e, jw., t. I, s. 230.
IG*
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analogię: „W średniowieczu — pisze — życie ludu i życie państwa jest iden
tyczne. Człowiek jest rzeczywistą zasadą państwa, lecz nie jest to człowiek
wolny. Nie jest to demokracja wolności... średniowiecze jest rzeczywistym,
a świat nowoczesny abstrakcyjnym dualizmem” 82. „Demokracja” średnio
wieczna oparta na zasadzie jedności pryw atnej i politycznej egzystencji
prowadzi do całkowitej integracji jednostki w całości społecznej. To, co
człowiek robi w życiu pryw atnym — według romantyków — jest zarazem
jego działaniem politycznym; człowiek nie jest w stanie zmienić ustroju
społecznego i wpływać na jego kształtowanie, nie może go zanegować, nie
może mu się przeciwstawić, gdyż to oznaczyłoby zaprzeczenie samemu
sobie, sprzeczność wewnętrzną, niepokój duszy i jej rozdarcie.
Natomiast marksowska zasada jedności ludzkiej i politycznej egzystencji
opiera się na teorii „człowieka gatunkowego”. W poglądach Hegla i Feuer
bacha teoria „człowieka gatunkowego” pełni funkcję argum entu przem a
wiającego za równością wszystkich wobec prawa, za uznaniem wszystkich
za obywateli państwa mających możliwość uczestniczenia w życiu politycz
nym. W heglowskiej filozofii prawa odnosi się to do osób prawnych, do
właścicieli. U Marksa natomiast spotykamy się ze stwierdzeniem, że k a żd a jednostka jest przedstawicielem swego rodzaju. Sprawy społeczeństwa
jako całości, kwestie jego suwerenności itp. nie znajdują się w rękach wy
brańców, którzy mienią się funkcjonariuszami państwa. Są to bowiem spra
wy obchodzące wszystkich, każdy może w nich uczestniczyć, „każdy czło
wiek reprezentuje innego człowieka”. Powszechne wybory oto środek, dzię
ki którem u wyłania się ludzi do rozwiązywania spraw ogólnych83. Niejed
nokrotnie nie doceniano koncepcji marksowskiej demokracji widząc
w niej jedynie postulat powszechnych wyborów84. Zapomniano jednak, iż
mają to być wybory w społeczeństwie pozbawionym aparatu państwowe
go, bez króla, bez kasty urzędników, w społeczeństwie, które samo decydu
je o swych sprawach.
Podobieństwo marksowskiego rozumienia demokracji i poglądów ro
mantycznych jest dosyć powierzchowne i prowadzi do zupełnie odmiennych
rezultatów. O ile demokracja w rozumieniu romantycznym musi być uzu
82 Marx—Engels, W e rk e, jw., s. 233.
83 Tamże, s. 326.
84 A. Cornu w szkicu o młodym Marksie stwierdza, że „W K r y t y c e h e g lo w sk ie j
filozofii p r a w a Marks nie doszedł jeszcze do komunizmu, ale jedynie do koncepcji
radykalnej demokracji, którą pragnął urzeczywistnić za pomocą reform nie w ykra
czających faktycznie poza ramy demokracji burżuazyjnej” (Próba k r y t y k i m a r k s is to w 
skiej, Warszawa 1955, s. 47). Istotnie nie mamy we wspomnianym rękopisie teorii re
w olucji socjalistycznej, ale przez sam fakt, że założeniem marksowskiej demokracji
jest zniesienie państwa jako aparatu władzy, Marks wychodzi poza w szelkie koncepcje
ustroju demokratycznego w ysuw ane ze strony ideologów burżuazyjnych. Radykalność demokracji Marksa nie m ieści się w ramach demokracji burżuazyjnej.
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pełniona przez monarchię, o tyle demokracja w pojęciu Marksa ugruntow u
je się na likwidacji tak monarchii, jak wszelkich organów władzy wynie
sionych ponad społeczeństwo.
Zarys demokracji w pismach Marksa znajduje swoje rozwinięcie w teorii
komunizmu, której podstawy znajdujem y w Rękopisach ekonom iczno-jilozoficznych oraz w Ideologii n iem ieckiej. Zwykle usiłowania badaczy roz
woju młodego Marksa idą w kierunku rozgraniczenia od siebie etapu demo
kratycznego od etapu komunistycznego do tego stopnia, że często docho
dzą do przeciwstawienia demokracji i komunizmu. Takie postawienie pro
blemu wydaje się jednak głęboko niesłuszne. Przejście do teorii komuniz
mu przygotowuje analizowanie przez Marksa społeczeństwa kapitalistycz
nego i sformułowanie wniosku o zasadniczej roli sfery ekonomicznej w ca
łokształcie życia społecznego. Oznacza to zarazem wypełnienie luki, jaka
musiała powstać z chwilą obalenia heglowskiej propozycji w sprawie roz
wiązania zagadnienia więzi społecznej. Obiektywną więź społeczną
M arks znajduje w stosunkach ekonomicznych. Stanowi ją podział pracy;
jego rozwój leży u podstaw historii społeczeństwa, w nim tkwią korzenie
konfliktów społecznych. W historii społecznego podziału pracy Marks ujaw 
nia zjawisko alienacji produktów pracy robotnika i w nim właśnie widzi
główną przeszkodę uniemożliwiającą ludziom zapanowanie nad w arunka
mi ich życia, uniemożliwiającą realizację wolności. Nowy ustrój społecz
ny, który ma przynieść urzeczywistnienie wolności, musi oprzeć się o obiek
tyw ną więź społeczną, o społeczny podział pracy. Marks odrzuca więc w Id e 
ologii n iem ieckiej koncepcję „człowieka gatunkowego”. Wobec odkrycia
obiektywnego czynnika spajającego ludzi teoria „człowieka gatunkowego”
traci swą przydatność jako podstawa nowego ustroju wolności85.
Ustrój wolności ma być zbudowany na pracy pozbawionej zjawiska alie
nacji, dzięki likwidacji własności pryw atnej; ustrój ten ma być komuniz
mem. Do charakterystyki komunizmu należy pojęcie k o n t r o l i , panowa
nia pracującego kolektyw u nad wszelkimi siłami społecznymi, nad w arun
kami swojej egzystencji. „Wszechstronna zależność ta przyrodzona forma
powszechno-dziejowego współdziałania osobników zostaje przez tę kom u
nistyczną rewolucję przekształcona w kontrolę i świadome opanowanie
owych sił, które zrodzone z wzajemnego oddziaływania ludzi na siebie
85
Wydaje się, że teoria „człowieka gatunkowego” odgrywa pewną rolę w sy
stemie poglądów Marksa w krótkim okresie m iędzy odrzuceniem heglowskiej teorii
w ięzi społecznej a odkryciem w ięzi ekonomicznej. Ona właśnie jest hasłem problema
tyki czynników międzyludzkiego powiązania. (Rozszyfrowanie tego hasła, w ypełnienie
go treścią przynoszą R ę k o p isy ekon om iczn o-filozoficzn e, w których utożsamia się ideę
„człowieka gatunkowego” z teorią społecznej pracy. W Idelogii n ie m ie ck iej wzbo
gacona i rozwinięta koncepcja pracy jako podstawy życia społecznego powoduje od
padnięcie terminu „człowiek gatunkowy” jako zbędnej łuski.
17 A rchiw um histo rii filozoiii i myślii społ.
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zawsze dotąd rządziły nimi i panowały nad nimi jako siły całkowicie
cbce”8(i.
Podstawową ideą demokracji Marksa jest zasada k o n t r o l i społeczeń
stw a nad własnymi sprawami i ona właśnie znajduje swoje rozwinięcie
w teorii i komunizmu. Pierwszym krokiem do komunizmu ma być zniesienie
własności. Jednak takie stwierdzenie niewiele nam jeszcze mówi o samym
komunizmie. I wydaje się, że ograniczenie do tego charakterystyki m arksowskiego komunizmu jest wysoce krzywdzące dla samego Marksa, i nie
oddaje specyfiki jego teorii wobec innych współczesnych mu koncepcji, któ
re również wypisywały na swych sztandarach hasło zniesienia własności.
Sam Marks przy tym niejednokrotnie odżegnywał się od idei tzw. w ulgar
nego komunizmu, który rozumiał zniesienie własności — jak to stwierdza
Marks w Rękopisach ekonom iczno-filozoficznych — jako likwidację wszel
kich różnic między ludźmi, reglam entację wszelkich przejawów życia spo
łecznego, co musiałoby prowadzić do likwidacji indywidualności, prześla
dowania talentu, niedoceniania zdolności jednostkowych. Komunizm w ul
garny skupiał również zarządzanie życiem gospodarczym w jednym ośrod
ku i faktycznie nie likwidował oderwania bezpośrednich producentów od
zjawisk kształtujących życie gospodarcze, a przekształcał ich w ślepych
wykonawców odgórnych poleceń.
Marks przeciwstawiając się pomysłom wulgarnego komunizmu w za
kres swojej teorii komunizmu włącza pojęcie kontroli, p a n o w a n i a
p r a c u j ą c e g o k o l e k t y w u nad wszelkimi siłami społecznymi, nad
w arunkam i swojej egzystencji. Właśnie idea kontroli czyli panowania nad
wytworami działania społecznego jest wspólnym elementem działania spo
łecznego, jest wspólnym elementem marksowskiej demokracji i ko
munizmu. Teoria marksowskiego komunizmu wchłania w siebie dem okra
cję, stanowi rozwinięcie idei wyrażonych w koncepcji demokracji, zwłasz
cza jeśli weźmiemy pod uwagę, że na drodze do komunizmu Marks widzi
likwidację aparatu państwowego, obalenie państwa jako ponadindywidualnej substancji i domeny wpływów i rządów specjalistów od rządzenia.
Nie znaczy to jednak, że wystarczy dokonać jednego czy drugiego posu
nięcia (jak np. ustanowić własność społeczną), aby przekroczyć próg kró
lestwa wolności i osiągnąć ustrój wiecznej szczęśliwości, komunizm. Cha
rakterystyka komunizmu to nie opis ustabilizowanego ideału społecznego,
który osiąga się po dłuższym lub krótszym czasie. „My nazywamy komuniz
mem — mówi Marks — ten ruch realny, który znosi stan dzisiejszy”87.
W charakterystyce komunizmu chodzi więc raczej o wskazanie wytycznych
dla ruchu robotniczej klasy, dla których realizacji konieczna jest ciągła
86 K. Marks, F. Engels, W y b r a n e pism a filozoficzne 1844— 46, jw., s. 69.
87 Tamże, s. 67.
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działalność społeczna, ciągłe znoszenie wszelkich form alienacji, aby zabez
pieczyć realizowanie się wolności. Przem iany rewolucyjne mają być formą
społecznego rozwoju.
Swą teorię rowolucji Marks rozwija również w nawiązaniu do systemu
Hegla. W filozofii heglowskiej pierwszorzędne miejsce odgrywa poszuki
wanie dróg i form, w jakich ujawnia się niezależność jednostki od całości.
Jednostka posiada bowiem możliwość przeciwstawienia się całości, wyob
cowania ze swej społecznej wspólnoty. N ajskrajniejszym przejawem zane
gowania całości jest przestępstwo, przekroczenie obowiązujących praw. Dla
Hegla negacja stanowi niezbędny w arunek życia społecznego, ponieważ
umożliwia uświadomienie sobie przez ludzi ich wspólnej społecznej isto
ty, stanowi narzędzie oceny danej stru k tu ry społecznej ze względu na zgod
ność z zasadami rozumu, a w konsekwencji prowadzi do tworzenia no
wych form społecznego współżycia i do postępu w racjonalizacji ludzkiego
życia. Nie abstrakcyjna tożsamość, ale właśnie ruch świadomości polegający
na pokonywaniu alienacji i tworzeniu rozumnej rzeczywistości stanowi
według Hegla istotę moralności, jest treścią procesu urzeczywistniania się
wolności. Nie romantyczna „aktyw na” aprobata zastanej rzeczywistości, ale
szukanie w świecie realizacji zasad rozumu, szukanie rozumnej formy
współżycia ludzi, gdzie byłoby zbędne zamykanie się we własnym osobi
stym, wyalienowanym wobec społeczeństwa kręgu — to właśnie stano
wisko wydaje się zasadniczo przeciwstawiać filozofię Hegla i ideologię
„szkoły rom antycznej”.
Natomiast Marks akcentuje rolę zorganizowanej działalności ludzi w po
stępującej racjonalizacji społeczeństwa. Sfera walki politycznej i życia gos
podarczego w ystępuje na pierwszy plan w filozofii Marksa. Do przemian
zachodzących w nich Marks przywiązuje wagę zasadniczą i w tym ujawnia
się przeciwieństwo marksizmu wobec filozofii heglowskiej, w której cen
tralne miejsce zajmują przeobrażenia w świadomości moralnej ludzi. Mimo
przeciwstawności światopoglądu M arksa i Hegla łączy ich skoncentrowanie
się na badaniu rozwoju społecznego i jego mechanizmu. Obaj dalecy są od
jakichkolwiek ujęć irracjonalistycznych, gdyż jednoczy ich przekonanie
o możliwości racjonalnego ujęcia procesu dziejowego. Obce są im propo
zycje jakiegokolwiek „wczuwania się” jednostki w ponadindywidualną ca
łość. Uznanie społecznego charakteru jednostki, jej zależności od cało
kształtu stosunków, od tradycji i panujących poglądów nie prowadzi ich do
wniosków o bezsilności jednostki wobec całego społeczeństwa, jak to wi
dzieliśmy w romantyzmie. Marksowi udało się bowiem uznać społeczny cha
rak ter człowieka, teorię leżącą u podstaw romantyzmu, a jednocześnie unik
nąć jej fetyszyzacji, co właśnie w romantyzmie ma miejsce. Stało się to
możliwe dzięki zwróceniu uwagi na rozwój społecznej „substancji” i szu
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kaniu mechanizmu tego rozwoju. Marks kontynuuje heglowski program
badania mechanizmu rozwoju społeczeństwa, ale daje zupełnie nowe roz
wiązania dzięki sformułowaniu teorii antagonizmu między klasami społecz
nymi, który doprowadza do rewolucji społecznych i kształtowania nowego
układu stosunków. I jeśli teoria Marksa ma być rozumiana właściwie, to
trzeba zdać sobie sprawę, że centralną rolę gra w niej kwestia rozwijania się
społeczeństwa, ciągłe dążenie do coraz doskonalszych form współżycia mię
dzy ludźmi. Wyrzeczenie się przez jednostkę jej samodzielności, bezkry
tyczna aprobata stanowiska uznanego za reprezentatyw ne dla społecznej
całości nie ma nic wspólnego z uznaniem skomplikowanej dialektyki rozwo
ju społecznego, ponieważ poglądy, zwane reprezentatywnym i, zwykle oka
zują się prawdą cząstkową i opinią jednostronną. Aktywność społeczna
w ujęciu Marksa nie ma więc nic wspólnego z propagowaną przez rom an
tyzm niewolniczą aprobatą całości ponadindywidualnej.

