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Idee Adama Müllera jako antycypacja doktrynalnych 
założeń nazizmu

Adam Müller zaliczany jest do grona niemieckich romantyków politycznych. 
Wymienia się go obok takich myślicieli jak Novalis, Friedrich Schlegel, Joseph Görres 
czy Franz Baader. Analizując intelektualny dorobek Müllera, trzeba uwzględniać nie 
tylko sam kontekst historyczny kształtowania się jego poglądów, ale należy również 
mieć na uwadze polityczne idee pozostałych romantyków. Nie tylko bowiem oko-
liczności skłaniały Müllera do formułowania takich a nie innych przekonań. W jego 
koncepcjach uwidaczniają się wyraźnie wpływy innych reprezentantów tego nurtu1. 
Te dwa aspekty składają się na pierwszy, najbardziej oczywisty nurt interpretacyjny 
myśli politycznej Müllera. Można jednakże spojrzeć na jego dokonania także w inny 
sposób – pod kątem użyteczności czy też adaptowalności jego idei na grunt ideologii 
nazizmu. Podejście takie nie jest nieuzasadnione, ponieważ Müller był zaliczany do 
protonazistowskich myślicieli. Wymieniano go obok takich pisarzy jak J.G. Fichte, 
A. de Gobineau czy A. Moeller van den Bruck2. Widać zatem, że poglądy tego ro-
mantyka, podobnie jak wiele innych historycznych wydarzeń czy politycznych idei, 
nie umknęły „wszechogarniającej i niszczycielskiej manii” narodowosocjalistycznego 
zawłaszczenia. Wreszcie poszukiwanie związków między myślą Müllera a nazistow-
ską ideologią nie jest bezpodstawne i z tego powodu, że często cały polityczny roman-
tyzm uchodzi za źródło „nieodpowiedzialnych poglądów”. Natomiast „Adam Müller 
i Friedrich Schlegel są w najwyższym stopniu typowi dla owej ogólnej swawolności 
nowożytnej myśli”3.

W pierwszej kolejności trzeba jednak przybliżyć szerszy problem – problem sto-
sunku nazizmu do romantyzmu. Stanowisko to było jednoznaczne i – trzeba wyraź-
nie zaznaczyć – miało dużą i, niestety, długofalową siłę oddziaływania. Ideolodzy 
nazizmu stawiali romantykom zarzuty irracjonalizmu, wrogości wobec oświecenia4 
i politycznej reakcji. Pogląd ten został sformułowany – jak mówi się o tym w nie-
mieckiej literaturze przedmiotu – pod wpływem „faszystowskiego barbarzyństwa”5. 

1 Maria Wawrykowa zauważa, że Müller nie dorównywał intelektualnie ani Novalisowi, ani Friedrichowi 

Schleglowi, za to potrafi ł zastosować ich myśli do własnej teorii państwa. Zob. M. Wawrykowa, U progu nowo-

czesności. Szkice z dziejów kultury niemieckiej XVIII i XIX wieku, Warszawa 1989.
2 Zob. E. Unger, Das Schrift tum des Nationalsozialismus von 1919 bis zum 1. Januar 1934, Berlin 1934. Zob. 

także: M. Maciejewski, Ruch i ideologia narodowych socjalistów w Republice Weimarskiej. O źródłach i początkach 

nazizmu 1919–1924, Warszawa 1985, s. 182.
3 H. Arendt, Korzenie totalitaryzmu, przeł. M. Szawiel, D. Grinberg, Warszawa 1993, t. 1, s. 210.
4 Z zarzutem tym polemizowałam w osobnym artykule. Zob. Od oświecenia do romantyzmu – przełom epok 

czy ewolucja idei? Przypadek niemiecki, „Politeja”, nr 1, 2004, s. 270–285.
5 H. Uerligns, Friedrich von Hardenberg, gennant Novalis. Werk und Forschung, Stuttgart 1991, s. 559.
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Taka interpretacja romantyzmu nie przestała obowiązywać wraz z końcem wojny, lecz 
utrzymała swą popularność aż do lat sześćdziesiątych XX w.

Jest rzeczą oczywistą, iż ofi cjalne, krytyczne stanowisko nazistowskich ideolo-
gów wobec romantyzmu nie wyklucza zapożyczeń z krytykowanej przez nich epo-
ki. Zwłaszcza że intensywnie poszukiwali oni doktrynalnego wsparcia dla swoich 
czynów. Trzeba zwrócić uwagę na podstawy ideowe nazizmu, które opierały się na 
ideologii volkistowskiej. Natomiast korzenie volkistowskiej myśli sięgały romantycz-
nego ruchu w Europie, koncentrując się zwłaszcza na człowieku i świecie, eksponując 
elementy irracjonalne i emocjonalne. Co ciekawe, George L. Mosse w swojej ważnej 
książce na ten temat, choć cały rozdział poświęca zjawisku „neoromantyzmu”, to nie 
odnosi się do koncepcji niemieckich romantyków politycznych. Dlatego warto, choć 
ogólnie, prześledzić poglądy Adama Müllera, by wyeksponować te z jego idei, które 
antycypują pewne założenia nazistowskiej ideologii.

Styl pism Müllera daleki jest zarówno od jasności, precyzyjności, jak i od konse-
kwencji. Jego teksty są rozwlekłe i mgliste, przy czym nie jest to przypadkowa maniera 
pisarska, lecz świadomy postulat metodologiczny. Müller twierdził, że defi nicje oraz 
wszelkiego typu naukowe konstrukcje wcale nie oddają rzeczywistości. Nie była to 
myśl oryginalna, ponieważ jeden z reprezentantów wczesnego romantyzmu – Novalis 
– już wcześniej wystąpił z takim postulatem. To za Novalisem Müller powtarzał, że 
wszelkiego rodzaju badania muszą być wsparte siłą wyobraźni6. Badacze usprawied-
liwiający niejasność tekstów Müllera, przykładowo Hans Reiss, wskazują na fakt, że 
część jego spuścizny nie stanowią pisma, a wykłady7. Nie jest to jednakże przekonują-
ce wytłumaczenie – słuchacze także oczekują klarownego wywodu.

Państwo i naród

Najwięcej miejsca w swoich rozważaniach poświęcił Müller państwu. W namyśle nad 
państwem ujawnia się także największa ilość łatwo adaptowalnych do niemieckiego 
faszyzmu sformułowań. Państwowe poglądy Müllera zostały zebrane w jego głównym 
politycznym dziele Die Elemente der Staatskunst (1809), na które składa się cykl drez-
deńskich wykładów. Filozofi czne podstawy tego pisma zawarte są we wcześniejszym 
zbiorze Die Lehre vom Gegensatz (1804). 

Müller wychodzi od sformułowania, że państwo nie jest sztuczną instytucją w tym 
sensie, iż nie wynaleziono go na pewnym etapie dziejów. Ponadto nie ma ono cha-
rakteru utylitarystycznego, jak rzecz się ma na gruncie niektórych doktryn. Jest ono 
czymś „nieuniknionym – rzekłbym: ugruntowanym w naturze człowieka”8. W tym 

6 Teza ta wpisuje się w polemikę z oświeceniowym kultem rozumu. Müller nie dyskwalifi kował rozumu jako 

narzędzia poznania, niemniej uzupełniał jego możliwości epistemologiczne właśnie o „siłę wyobraźni”. Jego zda-

niem dzięki wyobraźni można było uchwycić tajemnicę życia społecznego, głównie przekonanie o niemożności 

rozpatrywania jednostki poza państwem.
7 H. Reiss, Politisches Denken in der deutschen Romantik, München 1966, s. 46.
8 A. Müller, Elementy sztuki rządzenia państwem, przeł. A. Wołkowicz, w: Państwo a społeczeństwo. Wizje 

wspólnot niemieckich od oświecenia do okresu restauracji, oprac. T. Namowicz, Poznań 2001, s. 494.
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względzie stanowisko Müllera nie odbiega od obserwacji starożytnych fi lozofów, 
choćby Arystotelesa z Polityki, w której ujmuje on człowieka jako zōon politicóon. 
Typową cechą ludzkiej natury jest egzystencja w gromadzie zorganizowanej w pań-
stwo, poza nim może żyć jedynie – jak zauważa Stagiryta – albo nędznik, albo istota 
nadludzka9.

Inna teza Müllera dotycząca państwa brzmi: „każdy człowiek stoi w centrum życia 
obywatelskiego, ze wszystkich stron uwikłany w państwo; i tak jak nie potrafi  wysko-
czyć z własnej skóry, tak też nie może wywikłać się z państwa”10. Opinia ta nie była-
by kontrowersja, gdyby w wykładach nie pojawiały się dalsze sformułowania typu: 
„człowiek poza państwem jest nie do pomyślenia”11. Uściślijmy, co Müller ma w tym 
wypadku na myśli. Otóż, jak sam wyjaśnia, chodzi o to, że państwo nie może być 
czymś na kształt „wydzielonego obszaru ludzkich spraw”; nie może pozostawać jakiś 
fragment rzeczywistości, choćby rodzinny krąg bez władzy państwa; nie mogą istnieć 
miejsca, gdzie państwo nie dociera do człowieka. Takie pomysły Müller uznaje za „ko-
rupcję poglądów na państwo!”12. A zatem jego rozumienie państwowego organizmu 
skłania się ku wyobrażeniom państwa totalnego obejmującego całość życia jednostki. 
Jego zdaniem człowiek traci wszystko, kiedy przestaje odczuwać obecność państwa13. 
Państwo – w jego mniemaniu – to potrzeba nie tylko ciała, jak zauważali niektórzy 
myśliciele, sprowadzający je do roli komisariatu policji pilnującego ludzkiego dorob-
ku (Müller zdaje się polemizować z Hobbesem). Państwo to również potrzeba serca 
i ducha, dlatego „nie sposób inaczej myśleć o człowieku, jak tylko w państwie”14.

Poglądy Müllera przybierają jeszcze bardziej radykalny charakter – pragnie on, by 
państwo kontrolowało nie tylko zewnętrzny wymiar egzystencji człowieka, ale rów-
nież jego stronę duchową. Nie chce więc, by określenie państwa odnosiło się do „kupy 
rąk i nóg”, chciałby natomiast „zapanować nad całością”15. Pisze nawet więcej: jeśli su-
weren nie doprowadzi do jedności poprzez zachętę, to może odwołać się do przymu-
su; „najintymniejsze sprawy człowieka” nie powinny pozostać poza jego jurysdykcją.

W sformułowaniach tego typu pobrzmiewają niebezpieczne echa ideowych zało-
żeń nazizmu. Hitler w Mein Kampf jednoznacznie głosił, że dobro państwa stawiane 
jest przed dobrem osobistym. Państwo w świetle ideologii nazizmu było największą 
organizacją wspólnoty narodowej; wyrażając dążenia Volku, odzwierciedlało jego siłę 
i ład. Zwróćmy uwagę, że Müller kładzie nacisk na odczuwanie więzi społecznych, 
czyli de facto na obecność państwa. Dla Hitlera państwo stanowiło środek wiodący 
do celu; ideałem było państwo totalitarne – wykonawca zbiorowej woli niemieckiego 
narodu. Niedaleko od takich tez sytuuje się myśl Müllera, który głosi „nadrzędność 
idei państwa”.

9 Zob. Arystoteles, Polityka, przeł. L. Piotrowicz, Warszawa 1964, ks. I. 
10 A. Müller, Elementy..., s. 494. 
11 Ibidem, s. 495.
12 Ibidem.
13 Ibidem, s. 496.
14 Ibidem.
15 Ibidem, s. 498.
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W poglądach Adama Müllera pojęcie państwa ściśle wiąże się z wizją narodu. 
Uważał on, że naród jest w stanie rozwinąć swój potencjał jedynie w ramach pań-
stwa. Przy czym państwo, według jego wyobrażeń, miało konserwatywny charakter 
oraz hierarchiczną strukturę16. Tylko dzięki państwu naród może spełnić swoją dzie-
jową misję, a – nadmieńmy – jednym z komponentów nazistowskiej ideologii był 
mit niemieckiej misji dziejowej. Ogólnie rzecz ujmując, charakter, osobowość pań-
stwa zależała od indywidualności narodu, z kolei ten opierał się na pozycji rodziny. 
Jeśli chodzi o poglądy Müllera na temat własnego narodu, to Niemców traktował jak 
„matkę narodów dzisiejszej Europy”17. Na przełomie XVIII i XIX w. przekształceniu 
uległ stosunek do państwa. Szczególnie wiek XIX przynosi ze sobą wizje stosunków 
opartych na miłości oraz gotowości do ofi ary i poświęcenia. 

Wzorem państwa było dla Müllera Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu 
Niemieckiego. Myśliciel widział w nim uosobienie ideału jedności, w której społe-
czeństwo, naród i państwo utożsamiały się ze sobą18. Przedstawiało ono również wzór 
żyjącego w zgodzie z naturą organizmu, w którym każdy spełnia określoną funkcję. 
Ważnym czynnikiem konsolidującym państwo była podporządkowana mu religia. 
W Elementach sztuki rządzenia państwem Müller jawi się jako orędownik skrajnego 
autorytaryzmu. Sformułowaniem wieńczącym jego rozważania o państwie jest myśl, 
że Chrystus oddał życie za państwo.

Kult wojny

U podstaw ideowych nazizmu znajdują się gloryfi kacja wojny i kult siły. Hitler pod 
wpływem poglądów K. Luegera (burmistrza Wiednia, przywódcy partii chrześci-
jańsko-socjalistycznej) oraz życiowych doświadczeń żywił przekonanie, że człowiek 
działa pod wpływem nienawiści, żądzy władzy, okrucieństwa lub strachu. Uważał, że 
bezwzględna walka to konieczny warunek życia. 

Bliskie temu poglądy głosił Adam Müller, dla którego wojna była ojcem wszech-
rzeczy. Generalnie wojnę postrzegał jako stały mechanizm polityki. Twierdził, że 
dzięki niej życie ma charakter dynamiczny; ona przeciwdziała zastojowi; ona wreszcie 
wzbudza w jednostce energię do działań na rzecz państwa. Müller zakładał zbędność 
wiedzy o pokoju. Twierdził, że lepiej skoncentrować energię i siły na wojnie, która 
jest czymś naturalnym. Swoją tezę opierał na historii Niemiec, dowodzącej klęski po-
kojowych idei. W Elementach sztuki rządzenia państwem utrzymywał, że prawdziwa 
nauka o państwie musi uwypuklać tezę o możności przekształcenia się absolutnego 
pokoju w absolutną wojnę bądź absolutnego prawa w absolutne bezprawie. Służba 

16 Dla romantyków wzorzec państwa wypracowało średniowiecze, z dominującą w tym okresie strukturą 

feudalną. Wieki średnie stworzyły, według nich, „piękną równowagę” między panowaniem władzy a podległoś-

cią wobec niej.
17 M. Maciejewski, Ruch..., s. 188.
18 Carl Schmitt wskazał na konsekwencję utożsamiania państwa i społeczeństwa, jaką jest państwo totalne. 

Zob. C. Schmitt, Pojęcie polityczności, w: idem, Teologia polityczna i inne pisma, przeł. M.A. Cichocki, Kraków 

2000, s. 195.
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wojskowa stanowiła dla Müllera sprawdzian patriotyzmu i świadczyła o stopniu zaan-
gażowania jednostki w sprawy ojczyzny.

Rasizm i antysemityzm

Poszukując w romantyzmie politycznym źródeł rozmaitych „niebezpiecznych” idei, 
oskarża się go między innymi o „wynalezienie myślenia w kategoriach rasy”19. Ten 
problem także odsyła nas do spuścizny Adama Müllera. Punktem wyjścia w wyjaśnie-
niu tej kwestii jest działalność Müllera w berlińskim „Tischgesellschaft ”, przekształco-
nym następnie w Towarzystwo Chrześcijańsko-Niemieckie („Die Christlich-Teutsche 
Tischgesellschaft ”). Była to skrajnie prawicowa organizacja, na której spotkaniach po-
jawiali się tacy myśliciele jak Kleist, Brentano, Arnim, Clausewitz, Fichte czy Arndt. 
Generalnie klub skupiał pruskich junkrów o nastawieniu feudalno-reakcyjnym. 
Celem towarzystwa była chęć wpływania na opinię publiczną, oświatę, wychowa-
nie. Müller był redaktorem periodyku, wydawanego przez to środowisko – „Berliner 
Abendblättern”. Na łamach pisma ukazywały się jego artykuły, w których propagował 
„pełny i mocny patriotyzm”. Z działalnością tego towarzystwa wiąże się społeczny wą-
tek antysemicki. Sam antysemityzm społeczny ma dłuższą tradycję, jednak w tym 
czasie został uzupełniony o koncepcję „braku wrodzonej osobowości”. Koncepcja ta 
zasadzała się na tezie, że – w przeciwieństwie do przeciętnego przedsiębiorcy – Żyd 
nie posiadał wrodzonych zdolności twórczych. De facto to mieszczaństwu zależało 
na podkreśleniu odrębności i wyższości swojej warstwy społecznej, i to nie tylko wo-
bec innych warstw, ale i wobec innych narodów. Wyrazem tych tendencji był dow-
cipny utwór Clemensa Brentano, przedstawiony właśnie na spotkaniu towarzystwa. 
Brentano omówił w nim zasadnicze założenia teorii „wrodzonej osobowości”, któ-
rą posiada wybitna jednostka (to przejaw romantycznego kultu genialnej jednostki) 
w przeciwieństwie do fi listra utożsamianego z Francuzem i z Żydem. Na cechy „wro-
dzonej osobowości” składały się zalety wiązane z charakterem prawdziwych junkrów. 
Tak oto określanie kryterium szlachectwa przyczyniło się do kształtowania się myśle-
nia w kategoriach rasy20, choć należy zaznaczyć, że przez ów fakt odpowiedzialność za 
rozwój tego sposobu patrzenia na świat nie spada na junkrów. Istotne dla niniejszych 
rozważań jest stanowisko Müllera, który zdecydowanie opowiadał się za czystością 
pochodzenia przy określaniu szlachectwa. W świetle interpretacji Hannah Arendt 
romantyczna koncepcja „wrodzonej osobowości” oraz przyrodzonego szlachectwa 
„utorowały w Niemczech drogę rozwoju myślenia w kategoriach rasy”21 i z czasem 
stworzyły podwaliny dla rasizmu jako ideologii. Z kolei rasizm, jak powszechnie wia-
domo, jest konstytutywnym elementem ideologii nazizmu.

19 H. Arendt, Korzenie..., t. 1., s. 210.
20 Zob. Ibidem, s. 212.
21 Ibidem, s. 213.
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* * *

W dorobku intelektualnym Müllera znajdują się jeszcze inne dające się adaptować na 
grunt nazizmu idee, takie chociażby jak elementy koncepcji wielkiej przestrzeni czy 
sceptycyzm wobec liberalizmu (w Elementach sztuki rządzenia państwem ostro kry-
tykuje poglądy Adama Smitha)22. Na koniec warto jeszcze zadać sobie pytanie o po-
lityczne zaangażowanie Müllera. Otóż jego postać uznawana jest za symbol ideolo-
gicznego oportunizmu, zwłaszcza jeśli chodzi o polityczne zapatrywania. Potrafi ł on 
z taką samą zaciętością hołdować Prusom, jak i Austrii, znany był z częstego zmienia-
nia zdania (choć rewolucję francuską konsekwentnie krytykował od samego począt-
ku). Jako oportunistę kwalifi kuje go Carl Schmitt w znanej książce z 1919 r. Politische 
Romantik. Naturalnie tego typu analiza posiada ukryte pytanie o możliwość zaanga-
żowania Müllera w ruch nazistowski. Oczywiście rozważania te mają czysto spekula-
tywny charakter. Poza możliwością rozstrzygnięcia pozostaje fakt, jak zachowałby się 
Müller w 1933 r. Jedynie naświetlone idee oraz wspomniany oportunizm pozwalają 
przypuszczać, że mógłby widzieć w dojściu nazistów do władzy szansę realizacji wy-
pracowanych przez siebie idei. Niewykluczone zatem, że zaangażowałby swoje siły 
w działalność hitlerowskich Niemiec, podobnie jak uczynili to niektórzy niemieccy 
intelektualiści, tacy chociażby jak Schmitt czy Heidegger. Wiadomo jednak, jak poto-
czyłaby się realizacja jego marzenia o „Syrakuzach”23.

22 Również na łamach „Berliner Abendblättern” Müller głosił antykapitalistyczne poglądy. Punktem wyjścia 

jego rozważań była krytyka doktryny Adama Smitha. Nadmieńmy, że Towarzystwo Chrześcijańsko-Niemieckie 

stanowiło centrum opozycji wobec działań reformatorskich Steina i Hardenberga.
23 Kiedy Heidegger powrócił do nauczania po epizodzie współpracy z nazizmem, jego kolega przywitał go 

ponoć słowami: „Powrót z Syrakuz?”.


