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Karol Marks en face

Kiedy w 1988 roku w Wielkiej Brytanii Paul Johnson opubliko-

wa³ ksi¹¿kê Intelektualiœci, w mediach zawrza³o. Oskar¿ano Johnso-

na o to, ¿e stosowana przez niego metoda jest nie tyle absurdalna, co

niedopuszczalna, gdy¿ sfera twórczoœci powinna byæ gruntownie od-

dzielona od biografii twórcy. Johnson, wbrew lewicowym autoryte-

tom, podj¹³ w Intelektualistach próbê zbadania i oceny zawodowych

i moralnych roszczeñ najbardziej znanych intelektualistów, ich kom-

petencji do udzielania rad ludzkoœci, jak ma ¿yæ, jakimi wartoœciami

siê kierowaæ. Obna¿aj¹c ¿ycie prywatne „elit” intelektualnych, John-

son pokazuje ich zak³amanie, hipokryzjê, a przede wszystkim brak

jakiegokolwiek prawa do pouczania innych. G³ównym zarzutem jest

to, ¿e przedstawieni intelektualiœci ca³¹ sw¹ twórczoœæ umieszczali

w ramach moralnych, do których sami nie mieli najmniejszej ochoty

siê dopasowaæ.

W tym niechlubnym panteonie nies³awy poczesne miejsce,

wedle Johnsona, zajmuje Karol Marks. Chyba ¿aden z nowo¿yt-

nych intelektualistów nie odcisn¹³ tak mocno pieczêci na œwiado-

moœci milionów ludzi na ca³ym œwiecie. Jego „filozofia” zosta³a tak-

¿e wprowadzona w ¿ycie w dwu najwiêkszych pañstwach œwiata:

Zwi¹zku Radzieckim i Chinach, odcisnê³a te¿ ogromne piêtno na

wielu innych satelickich krajach, które bawi³y siê (i bawi¹ nadal) w so-

cjalizm kosztem milionów mieszkañców. Najwiêkszymi szafarzami

i spadkobiercami dziedzictwa Marksa byli Lenin, Stalin i Mao Tse

Tung – pozostawiaj¹c po sobie miliony ofiar zbrodniczego systemu,

opartego na radach Marksa. Wp³yw marksizmu w wieku XX by³ wie-
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lopoziomowy – od prób organizacji

pañstwa wedle wskazówek Mar-

ksa, po próby godzenia chrzeœci-

jañstwa z marksizmem, w postaci

teologii wyzwolenia w Ameryce

£aciñskiej.

Biografia Marksa wyj¹tkowo

celnie uzupe³nia to, co g³osi³, dla-

tego warto siê z ni¹ zapoznaæ. Po-

tê¿ne dzie³o intelektu w przypadku

Marksa jest g³êboko zakorzenione

w jego osobowoœci.

Karol Marks pocho-

dzi³ z niemieckiej rodziny

¯ydów. Jego ojcem by³

syn rabina i badacza Tal-

mudu Hirschel ha-Levi,

brat jego Jehuda Minz

kierowa³ szko³¹ talmu-

dyczn¹ w Padwie. Marks

dorasta³ w Trewirze,

w rodzinie, która niew¹t-

pliwie nale¿a³a wtedy do

pruskiej klasy œredniej. Wa¿nym wydarzeniem w rodzinie Marksów

by³o przejœcie ca³ej rodziny na protestantyzm, gdy¿ pruska ustawa

z 1816 roku zakazywa³a ¿ydom dostêpu do wy¿szych stanowisk

pañstwowych oraz kariery w medycynie. Hirschel ha-Levi 16 sierp-

nia 1824 roku ochrzci³ szeœcioro swoich dzieci, sam zmieniaj¹c imiê

na Hieronim. M³ody Karol w wieku lat 15 przyj¹³ nawet sakrament

bierzmowania. Ka¿dy biograf Marksa wylicza kilka cech charakteru,

które obecne by³y w ka¿dej czêœci jego kariery i biografii: upodoba-

nie do przemocy, chorobliwa ¿¹dza w³adzy, lekcewa¿¹cy stosunek

do pieni¹dza, krañcowy egoizm. Sam niejednokrotnie pisa³, podob-

nie jak Nietzsche, ¿e on sam, jako jednostka wybitna, nie musi pod-

porz¹dkowywaæ siê prawu. Sk³onnoœæ do przemocy widaæ u Mark-

sa nie tylko w spuœciŸnie literackiej, ale tak¿e w ¿yciu prywatnym.

Marks ca³e ¿ycie spêdzi³ w atmosferze przemocy s³ownej; biografo-

wie Marksa, lektura jego listów wskazuj¹, ¿e k³ótnie w rodzinie Mark-

sów by³y na porz¹dku dziennym, taki model ¿ycia rodzinnego wy-

niós³ z domu. Gdy Marks studiowa³ w Bonn, zosta³ relegowany

Karol Marks i jego

wykorzystywany

przyjaciel Fryderyk

Engels.
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z uczelni za ostentacyjne paradowanie z rewolwerem za pasem oraz

nagminne awantury, raz nawet pojedynkowa³ siê, dostaj¹c ciêcie

szabl¹ w okolice oka. Gdy pracowa³ w redakcji gazety w Pary¿u

przy rue des Moulins, posiedzenia zespo³u redakcyjnego odbywaæ

siê musia³y przy zamkniêtych oknach – krzyki i obelgi Marksa s³y-

chaæ by³o bowiem na ruchliwej ulicy. Podobnie wspominaj¹ Marksa

œwiadkowie wyst¹pienia na zebraniu Miêdzynarodówki w Hadze,

gdzie wrzeszcza³ na wspó³towarzyszy, nie daj¹c im dojœæ do g³osu.

Trafnie opisa³ Marksa brat Bruno Bauera w jednym z poematów:

Czarny typ z Trewiru w furii szaleje

Piêœci¹ zaciœniêt¹ wywija

I wrzeszczy bez koñca

Dziesiêæ tysiêcy diab³ów trzyma go za w³osy.

Zami³owanie Marksa do przemocy tworzy³o dziwny alians z je-

go egoizmem. Gdy zniewa¿y³ w rozmowie Augusta von Wilhelma,

hrabia wyzwa³ go na pojedynek – przestraszony Marks wykrêci³ siê,

mówi¹c, ¿e nie bêdzie zajmowa³ siê wybrykami pruskich oficerów.

Wtedy w sukurs Marksowi stan¹³ Schramm niedoœwiadczony m³o-

dzik, traktuj¹cy Marksa jak autorytet – chc¹c ratowaæ honor wodza,

sam stan¹³ na pojedynek w zastêpstwie Marksa, wiedz¹c dobrze,

¿e nie ma szans z doœwiadczonym oficerem. Wiedzia³ to te¿ sam

Marks. Nie zrobi³ jednak nic, by powstrzymaæ kompana. Nie zainte-

resowa³ siê tak¿e przebiegiem pojedynku (Schramm zosta³ postrze-

lony). Marks niejednokrotnie w swych pismach dawa³ dowód zami-

³owania do bezpoœredniego terroru. W Liœcie do rz¹du pruskiego

z 1849 roku grozi³: Gdy przyjdzie kolej na nas, nie bêdziemy upiêk-

szali terroru. Na szczêœcie, Marks nigdy real-

nej w³adzy nie zdoby³, przekaza³ jednak

w swych licznych pracach wskazówki swym

godnym nastêpcom: Leninowi, Stalinowi, Mao

Tse- tungowi, Pol Potowi.

Fizjonomia Marksa by³a niejednokrotnie

opisywana przez wspó³czesnych, by³a bowiem

nietuzinkowa. Ka¿dy z nas zna twarz Marksa

otoczon¹ owalem kêdzierzawych w³osów i buj-

n¹ brod¹. Marks czêsto nosi³ monokl, gdy¿ uwa-

¿a³, ¿e jest on nieod³¹cznym rekwizytem pru-

skiej arystokracji. Cerê mia³ ziemisto-¿ó³t¹ (jego

w³asne dzieci nazywa³y go Maurem). Karl Ha-

inz, rewolucyjny towarzysz Marksa w swych

Jenny Marx – nieszczêsna

¿ona wizjonera-hulaki.
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wspomnieniach wspomina go jako nieznoœnie brudnego, coœ po-

œredniego miêdzy kotem i ma³p¹. Korpulentny mê¿czyzna z rozczo-

chranymi w³osami i brudno¿ó³t¹ cer¹ w kolorze jego ubrania. Nie-

mo¿liwe powiedzieæ, czy ubranie i skóra Marksa by³y naturalnej

barwy z³ota, czy by³y brudne. W 1850 roku brytyjskiemu ambasado-

rowi w Berlinie, lordowi Westmorelandowi wrêczono kopiê opisu

dzia³alnoœci niemieckich rewolucjonistów – jest tam wzmianka

o Marksie: Marks prowadzi ¿ycie cygañskiego intelektualisty. Rzad-

ko siê myje, nie czyœci ubrania,

nie zmienia bielizny, czêsto jest

pijany. Gdy wchodzi siê do jego

pokoju, odór i zapach tytoniu

wyciskaj¹ ³zy z oczu.

Marks pija³ sporo alkoholu

– nie mo¿na jednak uznaæ, ¿e

by³ alkoholikiem. W zatrwa¿aj¹-

cej iloœci pija³ g³ównie ciê¿kie,

wysokoprocentowe piwa. Jak

wspomina jego ¿ona, Jenny,

zdarza³o siê, ¿e Marks przesie-

dzia³ ca³¹ noc na rozmowie, póŸ-

niej le¿a³ w ubraniu w pó³œnie

przez ca³y dzieñ na kanapie,

chrapi¹c g³oœno. Przez nadmierne picie piwa i zami³owanie do

ostrych potraw mia³ k³opoty z w¹trob¹, rzadko siê k¹pa³ i zmienia³

ubranie, potrafi³ miesi¹cami nie rozbieraæ siê do snu. Z tego powo-

du cierpia³ przez niemal 25 lat na plagê czyraków, które pokrywa³y

ca³e jego cia³o, od policzków po narz¹dy p³ciowe. W 1873 roku wi-

zytuj¹cy go lekarz stwierdzi³, ¿e je¿eli nie do³o¿y starañ o higienê,

przerodzi siê to w powa¿n¹ chorobê.

Czytaj¹c liczne biografie Marksa, nie trudno zauwa¿yæ lekce-

wa¿¹cy stosunek Marksa do pieniêdzy. Ju¿ w m³odym wieku Marks,

prowadz¹c hulaszczy tryb ¿ycia, wpad³ w bezlitosne rêce lichwia-

rzy, którzy towarzyszyli mu ju¿ przez ca³e ¿ycie (dlatego pewnie tak

zaciekle w Kapitale atakowa³ lichwê). Ju¿ gdy Marks by³ na stu-

diach, wydawa³ niezwykle du¿o – mo¿emy przeczytaæ takie ¿ale

ojca Marksa do syna: Jesteœ dopiero czwarty miesi¹c na kursie pra-

wa i wyda³eœ ju¿ 280 talarów. Ja nie zarobi³em tyle przez ca³¹ zimê.

Przesy³a³ jednak Karolowi kolejne transze. Zmar³ trzy miesi¹ce po

ostatniej dotacji – Marks junior nie pojecha³ nawet na pogrzeb ojca

MELS w wersji klasycznej. W wersjach po

roku 1953 czwarty profil stopniowo wyco-

fywano.
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– jedynym œladem wydarzenia w jego pismach by³y ¿ale nad utrat¹

p³ynnoœci finansowej. Wkrótce znalaz³ rozwi¹zanie – pieni¹dze za-

czê³a mu s³aæ matka – napisa³ zreszt¹ do niej, ¿e jest to jej obowi¹-

zek wobec syna-intelektualisty. Matka po kolejnych listach zerwa³a

z synem kontakty (zerwa³ je raczej Marks, czytuj¹c takie sentencje

matki: Karol -  powinieneœ zebraæ kapita³, a nie tylko pisaæ o nim). Po

œmierci ojca Marks otrzyma³ spadek w wysokoœci szeœciu tysiêcy fran-

ków w z³ocie (wyda³ je na hulanki i na uzbrojenie belgijskich robotni-

ków), znacznie mniej otrzyma³ po zgonie matki. Ci¹g³oœæ finansowa

w ¿yciu Marksa dziwnymi kolejami losu by³a zawsze utrzymana – po

œlubie ¿y³ z posagu ¿ony, po¿yczaj¹c te¿ pieni¹dze od jej rodziny (te¿

do czasu, gdy rodzina Jenny uzna³a ziêcia za nieroba i gbura). Po

œlubie pan m³ody wszêdzie porusza³ siê z posagiem ¿ony: skrzynk¹

wype³nion¹ z³otymi monetami (by³ przy tym do tego stopnia niefraso-

bliwy, ¿e nigdy nie wiedzia³, ile ich jest). Zdziwiony, gdy siê skoñczy³y,

zastawi³ w lombardzie zastawê ze srebra. Z ¿alem bynajmniej nie

dlatego, ¿e by³a to w³asnoœæ ¿ony, ale dlatego, ¿e u¿ywa³ jej na co

dzieñ – jada³ bowiem tylko na srebrnych zastawach.

Marks wydawa³ pieni¹dze jak dziecko, za ka¿dym razem dzi-

wi¹c siê, gdy przysz³o do sp³aty wysoko oprocentowanych d³ugów.

Dochodzi³o zawsze do awan-

tur z windykatorami. Poza krót-

kim epizodem pracy w gaze-

cie Marks nigdy nie stara³ siê

o pracê, wedle jego w³asnych

okreœleñ by³ paso¿ytem spo-

³ecznym. Nawet prac¹ pi-

sarsk¹ nigdy nie zajmowa³ siê

regularnie (jeden jedyny raz,

przymuszony przez ¿onê, na-

pisa³ podanie o pracê, stara-

j¹c siê o stanowisko urzêdni-

ka kolejowego, jednak podanie

napisane by³o tak niechlujnie,

¿e odrzucono je od razu). Gdy

skoñczy³ siê maj¹tek ¿ony

Marks zacz¹³ trwoniæ maj¹tek

swych krewnych, prosz¹c jed-

noczeœnie Fryderyka Engelsa,

(wielkiego przedsiêbiorcê ka-
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pitalistycznego, który mia³ fabryki tekstylne

w Niemczech i w Anglii, w Londynie zajmo-

wa³ dwa du¿e apartamenty, w Manches-

terze dwa domy: jeden do prowadzenia in-

teresów, drugi dla swej kochanki, Mary

Burns) o to, by ten wyp³aca³ mu miesiêczn¹

zapomogê. Gdy Engels siê zgodzi³, Marks

zacz¹³ urz¹dzaæ s³ynne bankiety i przyjê-

cia dla arystokracji (na 50 osób, wysy³a³

specjalnie drukowane zaproszenia, na któ-

rych pisa³, ¿e jest zwi¹zany ze szkock¹ ro-

dzin¹ arystokratyczn¹ swej ¿ony z rodu

Westphalen). Od Engelsa Marks dostawa³

ogromne kwoty (350 funtów rocznie, w tym

czasie pensja dyrektora banku w Londy-

nie wynosi³a 300 funtów). Nie przestawa³

jednak w listach do Engelsa skomleæ

o zwiêkszenie kwoty, gdy¿ brakuje mu na

wyjazdy do znanych kurortów (jeŸdzi³ do

Algieru, Monte Carlo, kurortów Szwajcarii).

Engels zerwa³ na d³ugi czas stosunki z Marksem, gdy po œmier-

ci Mary Burns wpad³ w depresjê. Marks przys³a³ mu wtedy krótki list,

Manuskrypt Manifestu

Komunistycznego.

Marks dotar³ wszêdzie. Na zdjêciu

górnym – Chiny, z prawej – Afryka.
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w którym, nie bacz¹c na ¿a³obê

przyjaciela, upomina³ siê o zapo-

mogê, z jednoczesn¹ proœb¹

o dwukrotne jej zwiêkszenie,

gdy¿ nie musi ju¿ ³o¿yæ na sw¹

kochankê. W tym momencie En-

gels uzna³, ¿e miara siê przebra-

³a. Zdarzenie to przerwa³o ich

kontakty na wiele lat. Dopiero

w 1869 roku, gdy siê podŸwign¹³

po stracie kochanki, sprzeda³ fir-

mê i w geœcie hojnoœci przezna-

czy³ dla swego towarzysza 300

funtów rocznie (ze sta³ego opro-

centowania bankowego ze sprze-

da¿y firmy w wysokoœci 800 fun-

tów). W ten sposób z pensji ren-

tierskiej Engelsa Marks do¿y³

ostatnich 15 lat swego ¿ycia.

Marksistowskim bojowni-

kom przypinaj¹cym Marksowi

³atkê wyzwoliciela kobiet spod

patriarchalnego ucisku warto przypomnieæ, ¿e Marks dla ¿ony i có-

rek by³ po prostu tyranem. Córkom wybiera³ sam mê¿ów, kieruj¹c

siê ich statusem maj¹tkowym (musieli póŸniej utrzymywaæ teœcia –

pisywa³ przy tym w Manifeœcie, ¿e kategorycznie nale¿y znieœæ pra-

wo dziedziczenia). Nie mo¿e zatem dziwiæ to, ¿e dwie z jego córek

(mia³ trzy) pope³ni³y samobójstwo. Jeden z ziêciów (m¹¿ Laury) po-

chodzi³ z Kuby – Marks nie nazywa³ go inaczej jak negrem lub gory-

lem. Nie znosi³ te¿ Charlesa Loneueta, mê¿a swej córki Jenny. Cie-

kawym zdarzeniem, czêsto pomijanym w biografii Marksa jest jego

zwi¹zek ze s³u¿¹c¹ Lenchen, która w 1850 roku zasz³a z nim w ci¹-

¿ê, powijaj¹c ch³opca. Marks nie chcia³ przyznaæ siê do dziecka,

poprosi³ wiêc Engelsa, by on og³osi³, ¿e jest ojcem ch³opczyka. Jed-

noczeœnie chcia³ wygnaæ ciê¿arn¹ s³u¿¹c¹, ale po protestach ¿ony

zostawi³ j¹ na s³u¿bie. Po narodzinach dziecka zezwolono matce

widywaæ siê z dzieckiem tylko w kuchni, gdy podros³o i by³o w przy-

tu³ku, mog³o wchodziæ do domu Marksów tylko kuchennymi drzwia-

mi. Karol Marks nigdy nie spotka³ i nie pozna³ swego syna. Zanim

Engels umar³ na raka krtani 5 sierpnia 1895 roku, wyzna³: Freddy
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jest synem Marksa. Zreszt¹ wedle znajomych Engelsa nikt nie wie-

rzy³, ¿e to jego dziecko, Freddy by³ bowiem podobny do swego ojca.

Badaj¹c morale tego rewolucjonisty, warto ponowiæ pytanie,

czy Marks rzeczywiœcie mia³ kompetencje, by pouczaæ innych i urz¹-

dzaæ œwiat?


