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MATERIALIZM DIALEKTYCZNY 

I 

 

Nie należymy do tych ludzi, którzy na dźwięk słowa „anarchizm" odwracają się i, 

machnąwszy ręką, mówią: „że też macie ochotę zajmowad się nim, wszak nawet 

o nim mówid nie warto!" Taką tanią „krytykę" uważamy za niegodną i 

bezużyteczną. 

Nie należymy również do tych ludzi, którzy pocieszają się tym, że anarchiści 

przecież „nie mają za sobą mas i dlatego nie są znowu tak niebezpieczni". Nie w 

tym rzecz, za kim dziś idzie większa lub mniejsza „masa" — chodzi o istotną treśd 

teorii. Jeżeli „teoria" anarchistów jest prawdziwa, to rozumie się samo przez się, 

że wtedy utoruje ona sobie niechybnie drogę i skupi wokół siebie masy. Jeżeli 

zaś jest ona pozbawiona podstaw i oparta na fałszywych założeniach, długo nie 

utrzyma się i zawiśnie w próżni. Bezpodstawnośd zaś anarchizmu należy 

udowodnid. 

My uważamy anarchistów za rzeczywistych wrogów marksizmu. A zatem 

uznajemy także, że z rzeczywistymi wrogami należy prowadzid również 

rzeczywistą walkę. Dlatego rzeczą nieodzowną jest zbadad „teorię" anarchistów 

od początku aż do kooca i rozważyd ją gruntownie i wszechstronnie. 

Równolegle jednak z krytyką anarchizmu należy również wyjaśnid nasze własne 

stanowisko i, w ten sposób, w ogólnych zarysach wyłożyd teorię Marksa i 

Engelsa. Jest to tym bardziej konieczne, że niektórzy anarchiści szerzą fałszywe 

pojęcia o marksizmie i wnoszą zamęt do głów czytelników. 

A więc, przystąpmy do rzeczy. 

 

„Wszystko na świecie jest w ruchu... Zmienia się życie, rosną siły wytwórcze, 

walą się w gruzy stare stosunki... Wieczny ruch i wieczne niszczenie-twór zenie 

— taka jest istota życia.” 
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K. Marks (patrz „Nędza filozofii") 

Marksizm — to nie tylko teoria socjalizmu, to jednolity światopogląd, system 

filozoficzny, z którego logicznie wynika proletariacki socjalizm Marksa. Ten 

system filozoficzny zwie się materializmem dialektycznym. Jest rzeczą jasną, że 

wyłożyd marksizm — to znaczy wyłożyd również materializm dialektyczny. 

Dlaczego system ten nazywamy materializmem dialektycznym? 

Dlatego, że jego metoda jest dialektyczna, a teoria — materialistyczna. 

Co to jest metoda dialektyczna? 

Co to jest teoria materialistyczna? 

Powiadają, że życie polega na nieustannym wzroście i rozwoju — i jest to 

słuszne: życie społeczne nie jest czymś niezmiennym i zastygłym, nie zatrzymuje 

się ono nigdy na jednym poziomie — znajduje się w wiecznym ruchu, w 

wiecznym procesie niszczenia i tworzenia. Nie na próżno mówił Marks, że 

wieczny ruch i wieczne niszczenie-tworzenie — taka jest istota życia. Dlatego też 

w życiu zawsze istnieje nowe i stare, to, co rośnie i to, co obumiera, rewolucja i 

reakcja — zawsze coś w nim nieuchronnie obumiera i zarazem coś nieuchronnie 

się rodzi... 

Metoda dialektyczna powiada, że życie należy rozpatrywad takim właśnie, jakim 

jest ono w rzeczywistości. Życie znajduje się w nieustannym ruchu, przeto 

winniśmy rozpatrywad życie w jego ruchu, niszczeniu i tworzeniu. Dokąd zmierza 

życie, co obumiera i co rodzi się w życiu, co ulega niszczeniu i co tworzy się — 

oto jakie zagadnienia powinny nas interesowad przede wszystkim. 

Taki jest wniosek pierwszy metody dialektycznej. 

To, co w życiu rodzi się i z dnia na dzieo rośnie — jest nie do pokonania, 

powstrzymad jego posuwanie się naprzód jest niemożliwością, zwycięstwo jego 

jest nieuniknione. Czyli jeśli w życiu na przykład rodzi się proletariat i rośnie z 

dniem każdym, to chodby dzisiaj był on nie wiedzied jak słaby i nieliczny, 

ostatecznie jednak zwycięży. I przeciwnie, to, co w życiu obumiera i zmierza ku 

mogile, nieuchronnie doznad musi klęski, tj. jeśli burżuazja na przykład traci 

grunt pod nogami i cofa się z dnia na dzieo, to chodby dzisiaj była ona nie 
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wiedzied jak silna i liczna, ostatecznie jednak doznad musi klęski i zejśd do 

mogiły. Stąd właśnie powstała znana teza dialektyczna: wszystko, co istnieje 

rzeczywiście, tzn. wszystko to, co z dnia na dzieo rośnie — jest rozumne. 

Taki oto jest wniosek drugi metody dialektycznej. 

W osiemdziesiątych latach XIX stulecia w środowisku rosyjskiej inteligencji 

rewolucyjnej powstał znamienny spór. Narodnicy mówili, że główną siłą, która 

może wziąd na siebie „wyzwolenie Rosji", jest biedne chłopstwo. Dlaczego? — 

pytali ich marksiści. Dlatego, mówili, że chłopstwo jest najliczniejsze i zarazem 

najbiedniejsze w społeczeostwie rosyjskim. Marksiści odpowiadali: prawdą jest, 

że chłopstwo stanowi dziś większośd i jest bardzo biedne, lecz czy o to chodzi? 

Chłopstwo już dawno stanowi większośd, lecz dotychczas bez pomocy 

proletariatu nie przejawiało ono żadnej inicjatywy w walce o „wolnośd". A 

dlaczego? Dlatego że chłopstwo jako stan ulega z dnia na dzieo rozkładowi, 

rozpada się na proletariat i burżuazję, podczas gdy proletariat jako klasa z dnia 

na dzieo rośnie i krzepnie. I ubóstwo nie ma tu znaczenia rozstrzygającego: 

lumpenproletariat jest uboższy od chłopów, lecz nikt nie powie, że może on 

podjąd się „wyzwolenia Rosji". Chodzi tylko o to, kto w życiu rośnie, a kto 

starzeje się. Ponieważ zaś proletariat jest jedyną klasą, która nieustannie rośnie i 

krzepnie, to naszym obowiązkiem jest stanąd razem z nim i uznad go za główną 

siłę w rewolucji rosyjskiej — tak odpowiadali marksiści. Jak widzimy, marksiści 

patrzyli na to zagadnienie z dialektycznego punktu widzenia, podczas gdy 

narodnicy rozumowali metafizycznie, bo zjawiska życia traktowali oni jako 

„niezmienne, zastygłe, raz na zawsze dane" (patrz F. Engels, „Filozofia, 

ekonomia polityczna, socjalizm"). 

Tak ujmuje metoda dialektyczna ruch życia. 

Ruch jednak bywa rozmaity. Był ruch społeczny w „dni grudniowe", gdy 

proletariat rozprostowawszy grzbiet napadał na składy broni i nacierał na 

reakcję. Ale ruchem społecznym należy też nazwad ruch lat ubiegłych, gdy 

proletariat w warunkach rozwoju „pokojowego" ograniczał się do 

poszczególnych strajków i do tworzenia drobnych związków zawodowych. Rzecz 

jasna, że ruch przybiera rozmaite formy. I oto metoda dialektyczna powiada, że 

ruch ma formę dwojaką: ewolucyjną i rewolucyjną. Ruch jest ewolucyjny, gdy 
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elementy postępowe żywiołowo kontynuują swą pracę codzienną i wnoszą do 

starych porządków drobne ilościowe zmiany. Ruch jest rewolucyjny, gdy te same 

elementy jednoczą się, przepojone jedną ideą, i zwracają się przeciwko 

wrogiemu obozowi, by unicestwid do gruntu stary ład wraz z jego cechami 

jakościowymi i ustanowid nowy ład. Ewolucja przygotowuje rewolucję I tworzy 

grunt dla niej, rewolucja zaś wieoczy ewolucję i pomaga jej dalszemu działaniu. 

Takie same procesy zachodzą również w życiu przyrody. Dzieje nauki wykazują, 

że metoda dialektyczna jest metodą prawdziwie naukową: poczynając od 

astronomii, a koocząc na socjologii — wszędzie znajduje potwierdzenie myśl, że 

na świecie nie mą nic wiecznego, że wszystko się zmienia, wszystko się rozwija. 

Wszystko przeto w przyrodzie należy rozpatrywad pod kątem widzenia ruchu, 

rozwoju. A to znaczy, że duch dialekty-ki przenika całą naukę współczesną. 

Co zaś do formy ruchu, co do tego, że, zgodnie z dialektyką, zmiany drobne, 

ilościowe, doprowadzają ostatecznie do zmian dużych, jakościowych — to 

prawo to w równej mierze obowiązuje i w dziejach przyrody. „Układ periodyczny 

pierwiastków" Mendelejewa jasno wykazuje, jak wielkie znaczenie w historii 

przyrody ma powstawanie zmian jakościowych ze zmian ilościowych. O tym 

samym świadczy w biologii teoria neolamarkizmu, której ustępuje miejsca 

neodarwinizm. 

Nie mówimy nic o innych faktach w dostatecznie wyczerpującej mierze 

oświetlonych przez F. Engelsa w jego „Anty-Duhringu". 

A więc jesteśmy teraz zaznajomieni z metodą dialektyczną. Wiemy, że zgodnie z 

tą metodą świat znajduje się w wiecznym ruchu, w wiecznym procesie 

niszczenia i tworzenia, że więc każde zjawisko zarówno w przyrodzie jak w 

społeczeostwie należy rozpatrywad w jego ruchu, w procesie niszczenia i 

tworzenia, a nie jako zastygłe i nieruchome. Wiemy również i to, że sam ruch 

ten ma postad dwojaką: ewolucyjną i rewolucyjną... 

Jak więc zapatrują się na metodę dialektyczną nasi anarchiści? 

Ojcem metody dialektycznej był, jak wiadomo, Hegel. Marks oczyścił tylko i 

udoskonalił tę metodę. Okolicznośd ta znana jest anarchistom; wiedzą oni 

również, że Hegel był konserwatystą, i oto, korzystając z „okazji", wściekle 
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wymyślają Reglowi mieszając go z błotem jako „reakcjonistę" i zwolennika 

„Restauracji", dowodzą gorliwie, że „Hegel to... filozof Restauracji... że 

wychwala konstytucjonalizm biurokratyczny w jego postaci absolutystycznej, że 

idea ogólna jego filozofii historii jest podporządkowana i służy kierunkowi 

filozoficznemu epoki Restauracji" i tak dalej i temu podobne (patrz „Nobati" nr 

6, artykuł W. Czerkeziszwiliego). Co prawda nikt się z nimi o to nie spiera, 

przeciwnie, każdy zgodzi się z tym, że Hegel nie był rewolucjonistą, że był 

zwolennikiem monarchii, lecz anarchiści mimo to „dowodzą" J uważają za 

potrzebne „dowodzid" bez kooca, że Hegel — to zwolennik Restauracji. Po co? 

Po to chyba, by przy pomocy tego wszystkiego zdyskredytowad Hegla, by 

wywoład u czytelnika wrażenia, że metoda „reakcjonisty" Hegla też jest 

„wstrętna" i nienaukowa. Jeżeli tak jest istotnie, jeżeli pp. anarchiści myślą tą 

drogą obalid metodę dialektyczną, to muszę stwierdzid, że tą drogą nie dowiodą, 

oni niczego prócz własnej nieudolności. Pascal i Leibniz nie byli 

rewolucjonistami, lecz wynaleziona przez nich metoda matematyczna uznana 

jest dzisiaj za metodę naukową; Mayer i Helmholtz nie byli rewolucjonistami, 

lecz ich odkrycia w dziedzinie fizyki stały się podwalinami nauki; nie byli 

rewolucjonistami również Lamarck i Darwin, lecz ich metoda ewolucyjna 

postawiła na nogi biologię... Tak, tą drogą pp. anarchiści nie dowiodą niczego 

oprócz własnej nieudolności. 

Idźmy dalej. Zdaniem anarchistów „dialektyką — to metafizyka" (patrz „Nobati" 

nr 9. Sz. G.), a ponieważ oni „chcą wyzwolid naukę od metafizyki, filozofię od 

teologii" (patrz „Nobati" nr 3. Sz. G.), odrzucają więc i metodę dialektyczną. 

Pyszni są ci anarchiści! Jak to się mówi: działają w myśl zasady „łapaj złodzieja!". 

Dialektyka dojrzała w walce z metafizyką, w walce tej zyskała sobie sławę, 

zdaniem zaś anarchistów okazuje się, że „dialektyka — to metafizyka"! „Ojciec" 

anarchistów Proudhon wierzył w to, że na świecie istnieje raz na zawsze 

ustanowiona, „niezmienna sprawiedliwośd" (patrz „Anarchizm" Elzbachera, str. 

64-68, wydanie zagraniczne), za co nazwano Proudhona metafizykiem. Marks 

zwalczał Proudhona za pomocą metody dialektycznej i dowodził, że skoro na 

świecie wszystko zmienia się, to musi się zmieniad również i „sprawiedliwośd", 

że więc „niezmienna sprawiedliwośd" — to fantazja metafizyczna (patrz „Nędza 

filozofii" Marksa). Gruzioscy zaś uczniowie metafizyka Proudhona występują i 
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„dowodzą", że „dialektyka — to metafizyka", że metafizyka uznaje to, co 

„niepoznawalne" i „rzecz samą w sobie" i w koocu przeistacza się w czczą 

teologię. W przeciwieostwie do Proudhona i Spencera, Engels zwalczał przy 

pomocy metody dialektycznej zarówno metafizykę jak teologię (patrz „Ludwik 

Feuerbach" i „Anty-Duhring" Engelsa). Wykazywał on ich pożałowania godną 

jałowośd. Nasi zaś anarchiści „dowodzą", że Proudhon l Spencer — to uczeni, a 

Marks i Engels — to metafizycy. Jedno s dwojga: albo pp. anarchiści sami siebie 

oszukują, albo nie rozumieją, co to jest, metafizyka. W każdym razie metoda 

dialektyczna w niczym tu nie zawiniła. 

Co jeszcze pp. anarchiści zarzucają metodzie dialektycznej? Twierdzą, że metoda 

dialektyczna to „żonglerka słowna", „metoda sofizmatów", „logiczne i myślowe 

salto mortale" (patrz „Nobati" nr 8. Sz. G.), „za którego pomocą równie łatwo 

dowodzi się i prawdy, i fałszu" (patrz „Nobati" nr 4, W. Czerkeziszwili). 

Na pierwszy rzut oka może się zdawad, że wysunięte przez anarchistów 

oskarżenie jest słuszne. Posłuchajmy, co mówi Engels o zwolenniku metody 

metafizycznej: „...powiada on «tak — tak, nie — nie; co ponadto — to pochodzi 

od diabła». Dla niego rzecz albo istnieje, albo nie Istnieje, żadna rzecz nie może 

byd samą sobą i jednocześnie czymś innym; dodatnie i ujemne wyłącza się 

wzajem absolutnie..." (patrz „Anty-Duhring", Wstęp). Jak to! — gorączkuje się 

anarchista. — czy to możliwe, aby jeden i ten sam przedmiot w tym samym 

czasie był 1 dobry i zły?! Wszak to „sofizmat", „gra słów", wszak znaczy to, że 

„chcecie z jednaką łatwością dowieśd prawdy i fałszu!..." 

Wniknijmy jednak w istotę sprawy. Dzisiaj żądamy republiki demokratycznej, 

republika demokratyczna zaś umacnia własnośd burżuazyjną; czy można 

powiedzied, że republika demokratyczna jest wszędzie i zawsze dobra? Nie, nie 

można! Dlaczego? Dlatego, że republika demokratyczna jest dobra tylko 

„dzisiaj", gdy burzymy własnośd feudalną, lecz „jutro", gdy przystąpimy do 

burzenia burżuazyjnej i ustanawiania socjalistycznej własności, republika 

demokratyczna nie będzie już dobra, przeciwnie, zamieni się ona w okowy, 

które rozbijemy i odrzucimy precz; a wobec tego, że życie znajduje się w ciągłym 

ruchu, wobec tego, że nie można odrywad przeszłości od teraźniejszości, wobec 

tego, że walczymy równocześnie i przeciw feudałom, i przeciw burżuazji — 

powiadamy: o tyle, o ile republika demokratyczna niszczy własnośd feudalną — 
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jest ona dobra i bronimy jej; lecz w tej mierze, w jakiej umacnia ona własnośd 

burżuazyjną, jest ona zła i dlatego krytykujemy ją. Okazuje się, że republika 

demokratyczna równocześnie jest i „dobra" i „zła", i w ten sposób na zadane 

pytanie można odpowiedzied i „tak" i „nie". Takie właśnie fakty miał na myśli 

Engels, gdy w przytoczonych wyżej słowach dowodził słuszności metody 

dialektycznej. Anarchiści zaś nie rozumieli tego i przyjęli to za „sofizmat"! 

Oczywiście, wolno anarchistom dostrzegad lub nie dostrzegad tych faktów, mogą 

oni nawet nie dostrzegad piasku na brzegu piaszczystym — mają do tego prawo. 

Ale co ma z tym wspólnego metoda dialektyczna, która, w odróżnieniu od 

anarchistów, nie patrzy na życie zamkniętymi oczyma, czuje tętno życia i 

powiada: skoro życie zmienia się, skoro jest w ruchu — to każde zjawisko 

życiowe ma dwie tendencje: dodatnią i ujemną; pierwszej z nich powinniśmy 

bronid, drugą zaś odrzucad. Dziwni ludzie ci anarchiści: ustawicznie mówią o 

„sprawiedliwości", lecz z metodą dialektyczną obchodzą się nader 

niesprawiedliwie! 

Idźmy dalej. Zdaniem naszych anarchistów „rozwój dialektyczny jest rozwojem 

katastroficznym, w którym wpierw ginie całkowicie przeszłośd, a następnie 

całkiem odrębnie od niej utwierdza się przyszłośd... Kataklizmy Cuviera rodziły 

się z nieznanych przyczyn, katastrofy zaś Marksa—Engelsa — rodzi dialektyka" 

(patrz „Nobati" nr 8. Sz. G.). W innym zaś miejscu ten sam autor mówi, że 

„marksizm opiera się na darwinizmie 1 odnosi się do niego bezkrytycznie" (patrz 

„Nobati" nr 6), Dobrze zastanów się, czytelniku! 

Cuvier neguje ewolucję darwinowską, uznaje tylko kataklizmy, kataklizm zaś — 

to nieoczekiwany wybuch, „powstający z nieznanych przyczyn". Anarchiści 

mówią, że marksiści podzielają stanowisko Cuviera, a zatem odrzucają 

darwinizm. Darwin odrzuca kataklizmy Cuviera, uznaje stopniową ewolucję. I 

oto ci sami anarchiści powiadają, że „marksizm opiera się na darwinizmie i 

odnosi się do niego bezkrytycznie", a zatem marksiści nie są zwolennikami 

kataklizmów Cuviera. 

Taka to jest ta anarchia! Jak powiadają: podoficerska wdowa wychłostała się 

sama! Jasne, że Sz. G. z numeru ósmego „Nobati" zapomniał o tym, co mówił Sz. 

G. z numeru szóstego. Który z nich ma rację: numer szósty, czy numer ósmy? Czy 

też obaj kłamią? 
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Przyjrzyjmy się faktom. Marks mówi: „Na określonym szczeblu swego rozwoju 

materialne siły wytwórcze społeczeostwa wpadają w sprzecznośd z istniejącymi 

stosunkami produkcji, albo — co jest tylko prawnym tego wyrazem — ze 

stosunkami własności... Wówczas następuje epoka rewolucji socjalnej". Lecz 

„żadna formacja społeczna nie ginie, zanim nie rozwiną się wszystkie te siły 

wytwórcze, którym daje ona dostateczne pole rozwoju...." (patrz K. Marks, 

„Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej". Przedmowa). Jeżeli myśli Marksa 

zastosowad do współczesnego życia społecznego, okaże się, że między 

współczesnymi siłami wytwórczymi, mającymi charakter społeczny, a 

przywłaszczeniem produktów, mającym charakter prywatny, istnieje zasadniczy 

konflikt, który musi zakooczyd się rewolucją socjalistyczną (patrz F. Engels, 

„Anty-Duhring". Rozdział drugi części trzeciej). Jak widzimy, zdaniem Marksa i 

Engelsa „rewolucję" („katastrofę") wywołują nie „nieznane przyczyny" Cuviera, 

lecz całkiem określone życiowe przyczyny społeczne, zwane „rozwojem sił 

wytwórczych". Jak widzimy, zdaniem Marksa i Engelsa rewolucja następuje 

dopiero wtedy, gdy w dostatecznej mierze dojrzeją siły wytwórcze, nie zaś 

nieoczekiwanie, jak to się wydawało Cuvierowi. Rzecz jasna, że między 

kataklizmami Cuviera a metodą dialektyczną nie ma nic wspólnego. Z drugiej 

strony, darwinizm odrzuca nie tylko kataklizmy Cuviera, lecz również i 

dialektycznie pojętą rewolucję, natomiast według metody dialektycznej 

ewolucja i rewolucja, zmiany ilościowe i jakościowe — to dwie nieodzowne 

formy jednego i tego samego ruchu. Rzecz jasna, że w żaden sposób nie można 

również twierdzid, że „marksizm... odnosi się bezkrytycznie do darwinizmu". 

Okazuje się, że „Nobati" kłamie w obu wypadkach, zarówno w numerze szóstym 

jak i w ósmym. 

I oto te kłamczuchy — „krytycy" czepiają się nas i powtarzają: jak chcesz, ale 

nasze kłamstwo jest lepsze od waszej prawdy! Uważają widad, że anarchiście 

można wszystko wybaczyd. 

Jeszcze jednej rzeczy nie mogą pp. anarchiści wybaczyd metodzie dialektycznej: 

„Dialektyka... nie daje możliwości ani wyjśd, czy wyskoczyd z siebie, ani 

przeskoczyd przez siebie samego" (patrz „Nobati" nr 8. Sz. G.). Otóż to właśnie, 

pp. anarchiści, jest świętą prawdą, tutaj, szanowni panowie, macie zupełną 

rację: metoda dialektyczna nie daje takiej możliwości. Dlaczego jednak nie daje? 
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Dlatego właśnie, że „wyskakiwanie z siebie i przeskakiwanie przez siebie 

samego" — to zajęcie dla dzikich kóz, metoda zaś dialektyczna stworzona 

została dla ludzi. Oto — w czym tkwi sekret!... 

Takie są, ogólnie rzecz biorąc, poglądy naszych anarchistów na metodę 

dialektyczną. 

Jest rzeczą jasną, że anarchiści nie zrozumieli metody dialektycznej Marksa i 

Engelsa — wymyślili sobie własną dialektykę i z nią właśnie takie bezlitosne 

toczą boje. 

Nam zaś pozostaje tylko śmiad się patrząc na to widowisko, bo jak się nie śmiad, 

gdy się patrzy, jak człowiek walczy z własną fantazją, rozbija własne wymysły i 

zarazem gorąco zapewnia, że godzi we wroga. 

 

II 

„Nie świadomośd ludzi określa ich byt, lecz przeciwnie, ich byt 

społeczny określa ich świadomośd". 

K. Marks  

Co to jest teoria materializmu? 

Wszystko w świecie zmienia się, wszystko w świecie jest w ruchu, lecz jak 

odbywa się ta zmiana, w jakiej postaci dokonuje się ten ruch — oto na czym 

polega zagadnienie. Wiemy na przykład, że ziemia była ongiś rozżarzoną masą 

ognistą, potem ostygła stopniowo, następnie powstał świat zwierzęcy, z 

rozwojem świata zwierzęcego pojawił się rodzaj małp, z którego potem powstał 

człowiek. Ale jak odbywał się ten rozwój? Niektórzy powiadają, że przyrodę i jej 

rozwój poprzedzała idea światowa, która następnie stała się podstawą tego 

rozwoju, że więc bieg zjawisk przyrody okazuje się tylko pustą formą rozwoju 

idei. Ludzi tych nazywano idealistami; podzielili się oni następnie na kilka 

kierunków. Niektórzy zaś utrzymują, że na świecie od samego prapoczątku 

istnieją dwie nawzajem przeciwstawne sobie siły — idea i materia, że, 

odpowiednio do tego, zjawiska dzielą się na dwa szeregi — idealny i materialny, 
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że między nimi toczy się ciągła walka; że więc rozwój zjawisk przyrody, okazuje 

się, przedstawia ciągłą walkę między zjawiskami idealnymi a materialnymi. Ludzi 

tych nazywa się dualistami, i, podobnie jak idealiści, dzielą się oni na rozmaite 

kierunki. 

Teoria materializmu Marksa z gruntu odrzuca zarówno dualizm jak idealizm. Bez 

wątpienia, na świecie rzeczywiście istnieją zjawiska idealne i materialne, lecz nie 

znaczy to bynajmniej, jakoby wyłączały się nawzajem. Przeciwnie, idealne i 

materialne — to dwie różne formy jednego i tego samego zjawiska; istnieją one 

razem i rozwijają się razem, istnieje między nimi ścisła łącznośd. Nie mamy 

przeto żadnej podstawy do przypuszczeo, że przeczą sobie nawzajem. A zatem 

tak zwany dualizm załamuje się u podstaw. Jedna i niepodzielna przyroda, 

przejawiająca się w dwóch rozmaitych formach — materialnej i idealnej — oto 

jak powinniśmy zapatrywad się na rozwój przyrody. Jednolite i niepodzielne 

życie, przejawiające się w dwóch rozmaitych formach — idealnej i materialnej — 

oto jak powinniśmy zapatrywad się na rozwój życia. 

Taki jest monizm teorii materializmu Marksa. 

Jednocześnie Marks zaprzecza również idealizmowi. Niesłuszna jest myśl, jakoby 

idea i w ogóle strona duchowa w swym rozwoju poprzedzała przyrodę i w ogóle 

stronę materialną. Na świecie nie było jeszcze istot żywych, gdy istniała już tak 

zwana zewnętrzna, nieograniczona przyroda. Pierwsza żywa istota — 

protoplazma — nie posiadała żadnej świadomości (idei), była obdarzona tylko 

zdolnością reagowania na podniety i pierwszymi zawiązkami czucia. Następnie 

stopniowo rozwijała się u zwierząt zdolnośd doznawania wrażeo przechodząca 

powoli w świadomośd, odpowiednio do tego, jak rozwijał się ich system 

nerwowy. Gdyby małpa nie wyprostowała swego grzbietu, gdyby zawsze 

chodziła na czworakach, to potomek jej — człowiek — nie mógłby swobodnie 

używad swoich płuc i strun głosowych, a więc nie mógłby posługiwad się mową, 

co nader istotnie powstrzymałoby rozwój jego świadomości. Lub jeszcze: gdyby 

małpa nie stanęła na tylnych nogach, to potomek jej — człowiek — byłby 

zmuszony patrzed zawsze tylko w dół i stamtąd jedynie czerpad swe wrażenia; 

nie miałby on możności spoglądania w górę i wokół siebie, nie miałby przeto 

możności dostarczania swemu mózgowi więcej materiału (wrażeo) niż małpa; 

wskutek tego zostałby w sposób istotny zahamowany rozwój jego świadomości. 
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Okazuje się, że dla rozwoju samej strony duchowej konieczna jest odpowiednia 

budowa organizmu i rozwój jego systemu nerwowego. Wynika z tego, że rozwój 

strony materialnej, rozwój bytu, poprzedza rozwój strony idealnej, rozwój idei. 

Jest rzeczą jasną, że najpierw zmieniają się warunki zewnętrzne, najpierw 

zmienia się materia, a następnie zmienia się odpowiednio świadomośd i inne 

zjawiska duchowe — rozwój strony idealnej pozostaje w tyle za rozwojem 

warunków materialnych. Jeżeli stronę materialną, jeżeli warunki zewnętrzne, 

jeżeli byt itp. nazwiemy treścią, wówczas stronę idealną, świadomośd i inne 

zjawiska podobne powinniśmy nazwad formą. Stąd powstaje znana teza 

materialistyczna: w procesie rozwoju treśd wyprzedza formę, forma pozostaje w 

tyle za treścią. 

To samo należy powiedzied i o życiu społecznym. I tu rozwój materialny 

poprzedza rozwój idealny, i tu forma pozostaje W tyle za swą treścią. O 

socjalizmie naukowym nie było nawet jeszcze mowy, gdy istniał już kapitalizm i 

toczyła się wzmożona walka klas; jeszcze nie powstawała nigdzie idea 

socjalistyczna, a proces wytwarzania miał już charakter społeczny. 

Dlatego Marks mówi: „Nie świadomośd ludzi określa ich byt, lecz, przeciwnie, ich 

byt społeczny określa ich świadomośd" (patrz K. Marks, „Przyczynek do krytyki 

ekonomii politycznej). Zdaniem Marksa, rozwój ekonomiczny stanowi podłoże 

materialne życia społecznego, jego treśd, a rozwój prawno-polityczny i religijno-

filozoficzny stanowi „formę ideologiczną" tej treści, jej „nadbudowę" — dlatego 

Marks mówi: „Wraz ze zmianą podłoża ekonomicznego odbywa się mniej lub 

bardziej szybko przewrót w całej olbrzymiej nadbudowie" (patrz tamże). 

Również w życiu społecznym najpierw zmieniają się warunki zewnętrzne, 

materialne, a następnie myślenie ludzi, ich światopogląd. Rozwój treści 

poprzedza powstanie i rozwój formy. Oczywiście, nie znaczy to bynajmniej, 

jakoby, zdaniem Marksa, możliwa była treśd bez formy, jak to się zdawało Sz. G. 

(patrz „Nobati" nr 1, „Krytyka monizmu"). Treśd bez formy jest niemożliwa, lecz 

chodzi o to, że ta lub inna forma, wobec pozostawania w tyle za treścią, nigdy 

nie odpowiada w zupełności tej treści i w ten sposób często nowa treśd 

„zmuszona jest" przyoblec się chwilowo w starą formę, co wywołuje pomiędzy 

nimi konflikt. Obecnie, na przykład, społecznej treści produkcji nie odpowiada 

prywatny charakter przywłaszczenia wytworów produkcji i właśnie na tym 
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gruncie rozgrywa się współczesny „konflikt" socjalny. Z drugiej strony, myśl, że 

idea stanowi formę bytu, nie znaczy wcale, jakoby świadomośd była tym samym, 

co materia. Tak sądzili jedynie wulgarni materialiści (na przykład Buchner i 

Moleschott), których teorie są zasadniczo sprzeczne z materializmem Marksa i 

których słusznie wyśmiewał Engels w swym „Ludwiku Feuerbachu". Zgodnie z 

materializmem Marksa, świadomośd i byt, duch i materia — to dwie rozmaite 

formy jednego i tego samego zjawiska, które, mówiąc ogólnie, zwie się 

przyrodą; a więc nie przeczą one sobie wzajemnie (Nie przeczy to wcale myśli, 

że między formą a treścią istnieje konflikt. Chodzi o to, że konflikt ten istnieje 

nie między treścią a formą w ogóle, lecz między starą formą a nową treścią, 

która szuka nowej formy i ku niej dąży), i zarazem nie są też jednym i tym 

samym zjawiskiem. Chodzi o to jedynie, że w rozwoju przyrody i społeczeostwa 

świadomośd, tzn. to, co się dokonuje w naszej głowie, poprzedzone jest przez 

odpowiednią zmianę materialną, czyli przez to, co dokonywa się na zewnątrz 

nas. Po tej czy innej zmianie materialnej wcześniej lub później nastąpi 

nieuchronnie odpowiednia zmiana idealna, dlatego właśnie mówimy, że zmiana 

idealna stanowi formę odpowiedniej zmiany materialnej. 

Taki jest, ogólnie rzecz biorąc, monizm materializmu dialektycznego Marksa i 

Engelsa. 

Zgoda, powiedzą nam niektórzy, wszystko to jest słuszne w odniesieniu do 

historii przyrody i społeczeostwa. W jaki jednak sposób rodzą się obecnie w 

naszym umyśle rozmaite wyobrażenia i idee tych czy innych przedmiotów? I czy 

istnieją w rzeczywistości tak zwane warunki zewnętrzne, czy też istnieją tylko 

nasze wyobrażenia o tych warunkach zewnętrznych? Jeżeli zaś istnieją warunki 

zewnętrzne, to w jakiej mierze możliwe jest ich postrzeganie i poznanie? 

Na to powiadamy, że nasze wyobrażenia, nasze „ja" istnieje o tyle tylko, o ile 

istnieją warunki zewnętrzne wywołujące wrażenia w naszym „ja". Ci, którzy bez 

zastanowienia mówią, że nie istnieje nic oprócz naszych wyobrażeo, zmuszeni są 

przeczyd istnieniu jakichkolwiek warunków zewnętrznych, a zatem negowad 

również istnienie wszystkich innych ludzi, oprócz swojego „ja", co jest z gruntu 

sprzeczne z podstawowymi założeniami nauki i działalności życiowej. Takie 

warunki zewnętrzne istnieją rzeczywiście; warunki te istniały przed nami i będą 

istniały po nas, ich postrzeganie i poznanie będzie tym szybsze i łatwiejsze, im 
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częściej i silniej będą one oddziaływały na naszą świadomośd. Co do tego, w jaki 

sposób obecnie rodzą się w naszym umyśle rozmaite wyobrażenia i idee o tych 

czy innych przedmiotach, to na ten temat musimy zauważyd, że powtarza się 

tutaj pokrótce to samo, co zachodzi w historii przyrody i społeczeostwa. I w 

danym wypadku przedmiot, znajdujący się poza nami, poprzedza powstawanie 

naszego wyobrażenia o tym przedmiocie, i w danym wypadku nasze 

wyobrażenie, forma, pozostaje w tyle za przedmiotem, jako za swą treścią itd. 

Jeżeli patrzę na drzewo i widzę je, znaczy to tylko, że, jeszcze zanim W umyśle 

mym zrodziło się wyobrażenie drzewa, istniało samo drzewo, które wywołało 

we mnie odpowiednie wyobrażenie. 

Nie trudno zrozumied, jakie znaczenie musi mied materializm monistyczny 

Marksa i Engelsa dla praktycznej działalności ludzi. Jeżeli światopogląd nasz, 

nasze zwyczaje i obyczaje wywołane są przez warunki zewnętrzne, jeżeli 

nieprzydatnośd form prawnych i politycznych ma swe źródło w treści 

ekonomicznej, wówczas jasne jest, że winniśmy przyczyniad się do gruntownej 

przebudowy stosunków ekonomicznych, by wraz z nimi całkowicie zmieniły się 

zwyczaje i obyczaje narodu i ustrój polityczny kraju. 

Oto co mówi na ten temat Karol Marks: 

„Nie trzeba wielkiej przenikliwości, by dostrzec związek między nauką 

materializmu... a socjalizmem. Jeżeli człowiek czerpie całą swą wiedzę, wrażenia 

i temu podobne ze świata zmysłów... to trzeba zatem tak urządzid otaczający 

nas świat, by człowiek poznawał w nim wszystko prawdziwie ludzkie, by 

ustawicznie wykształcał w sobie cechy ludzkie... Jeżeli człowiek nie jest wolny, w 

sensie materialistycznym, tzn. jeżeli ma swobodę nie wskutek negatywnej mocy 

unikania tego lub innego, lecz wskutek pozytywnej mocy i przejawiania swej 

prawdziwej osobowości, to karad należy nie przestępstwa poszczególnych osób, 

lecz unicestwid antysocjalne źródła rodzące przestępstwa... Jeżeli charakter 

człowieka tworzą warunki, to trzeba stworzyd warunki godne człowieka" (patrz 

„Ludwik Feuerbach". Dodatek: „K. Marks o materializmie francuskim XVIII 

wieku"). 

Taki jest związek między materializmem a działalnością praktyczną ludzi. 
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*** 

 

Jak zapatrują się anarchiści na materializm monistyczny Marksa i Engelsa? 

Jeżeli dialektyka Marksa bierze swój początek od Hegla, to materializm jego 

stanowi rozwinięcie materializmu Feuerbacha. O tym dobrze wiedzą anarchiści i 

usiłują, wykorzystując słabe strony Hegla i Feuerbacha, oczernid materializm 

dialektyczny Marksa—Engelsa. Co do Hegla, wskazywaliśmy już, że takie chwyty 

anarchistów nie mogą dowieśd niczego, prócz ich własnej bezsilności 

polemicznej. To samo też należy powiedzied co do Feuerbacha. Oto na przykład 

podkreślają oni usilnie, że „Feuerbach był panteistą..." że „uczynił boga z 

człowieka..." (patrz „Nobati" nr 7. D. Delendi), że „zdaniem Feuerbacha, 

człowiek jest tym, czym się żywi...", że stąd Marks wyciągnął jakoby taki 

wniosek: „A zatem rzeczą najważniejszą i podstawową jest sytuacja 

ekonomiczna" itd. (patrz „Nobati" nr 6. Sz. G.). Co prawda nikt z nas nie ma 

wątpliwości co do panteizmu Feuerbacha, co do tego, że uczynił on boga z 

człowieka i co do innych podobnych jego błędów. Przeciwnie, Marks 1 Engels 

pierwsi wykazali błędy Feuerbacha, niemniej jednak anarchiści uważają za 

potrzebne znowu „demaskowad" już zdemaskowane błędy Feuerbacha. 

Dlaczego? Prawdopodobnie dlatego, że obrzucając wymysłami Feuerbacha chcą 

w jakiś sposób oczernid również materializm, który Marks zapożyczył u 

Feuerbacha i następnie naukowo rozwinął. Czy Feuerbach nie mógł mied obok 

myśli błędnych również słusznych? Twierdzimy, że przy pomocy podobnych 

chwytów anarchiści nie potrafią zachwiad materializmem monistycznym, raczej 

dowiodą tylko własnej bezsilności. 

W środowisku samych anarchistów istnieją rozbieżności w poglądach na 

materializm Marksa. Jeśli posłucha się p. Czerkeziszwiliego, to okazuje się, że 

Marks i Engels nienawidzili materializmu monistycznego: jego zdaniem ich 

materializm był wulgarny, a nie monistyczny: „Ta wielka teoria naturalistów z jej 

systemem ewolucji, transformizmem i materializmem monistycznym, której tak 

bardzo nienawidzi Engels... unikała dialektyki" itd. (patrz „Nobati" nr 4. W. 

Czerkeziszwili). Okazuje się, że materializm przyrodniczy, który podoba się 

Czerkeziszwiliemu, a którego nienawidził Engels, był materializmem 
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monistycznym. Inny zaś anarchista mówi nam, że materializm Marksa i Engelsa 

jest monistyczny i dlatego zasługuje na odrzucenie. „Koncepcja historyczna 

Marksa to atawizm heglowski. Materializm monistyczny absolutnego 

obiektywizmu w ogólności 1 monizm ekonomiczny Marksa w szczególności są w 

przyrodzie niemożliwe, a w teorii błędne... Materializm monistyczny jest źle 

zamaskowanym dualizmem i kompromisem między metafizyką a nauką..." 

(patrz „Nobati" nr 6. Sz. G.). Okazuje się, że materializm monistyczny jest nie do 

przyjęcia, dlatego że Marks i Engels nie tylko nie nienawidzili go, lecz przeciwnie, 

sami byli materialistami monistycznymi, wobec czego materializm monistyczny 

należy odrzucid. 

Ależ ta anarchia! Sami jeszcze nie zorientowali się co do istoty materializmu 

Marksa, sami jeszcze nie zrozumieli, czy jest on materializmem monistycznym 

czy nie, jeszcze się sami nie dogadali między sobą co do jego zalet i wad, a już 

ogłuszają nas swoimi przechwałkami: my, panie, krytykujemy i obracamy w 

proch materializm Marksa! Widad już z tego, jak gruntowną może byd ich 

„krytyka". 

Idźmy dalej. Okazuje się, że niektórzy anarchiści nie wiedzą nawet o tym, że 

nauka zna różne rodzaje materializmu i że są między nimi wielkie różnice: 

istnieje, na przykład, materializm wulgarny (w przyrodoznawstwie i w historii), 

który przeczy znaczeniu strony idealnej i jej oddziaływaniu na stronę materialną, 

ale istnieje też tak zwany materializm monistyczny, który naukowo ujmuje 

stosunki wzajemne między stroną idealną a materialną. Niektórzy anarchiści 

plączą to wszystko i zarazem z wielkim tupetem oświadczają: jak chcesz, ale 

materializm Marksa i Engelsa krytykujemy gruntownie! Posłuchajmy: „Zdaniem 

Engelsa, a również i zdaniem Kautskiego, Marks ogromnie przysłużył się 

ludzkości przez to, że...", między innymi, odkrył „koncepcję materialistyczną". 

„Czy tak jest? Nie sądzimy, bo wiemy... że wszyscy historycy, uczeni i 

filozofowie, którzy są zdania, jakoby mechanizm społeczny wprawiany był w 

ruch przez warunki geograficzne, klimatyczno-telluryczne, kosmiczne, 

antropologiczne i biologiczne — wszyscy oni są materialistami" (patrz „Nobati" 

nr 2. Sz. G.). No, i gadaj tu z nimi! Okazuje się, że nie ma różnicy między 

„materializmem" Arystotelesa a Monteskiusza, między „materializmem" Marksa 
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a Saint-Simona. To się nazywa poznad przeciwnika i zmiażdżyd go swoją 

krytyką!... 

Niektórzy anarchiści gdzieś tam usłyszeli, że materializm Marksa — to „teoria 

żołądka" — i zaczęli popularyzowad tę „myśl" — dlatego chyba, że w redakcji 

„Nobati" papier jest tani i operacja ta niewiele będzie ją kosztowała. 

Posłuchajmy: „Zdaniem Feuerbacha, człowiek jest tym, czym się żywi. Formuła 

ta podziałała magicznie na Marksa i Engelsa" — i oto, zdaniem anarchistów, 

Marks stąd właśnie wysnuł wniosek, że „więc rzeczą najważniejszą i 

podstawową jest sytuacja ekonomiczna, stosunki produkcji..." Dalej anarchiści 

pouczają nas filozoficznie: „Powiedzied, że jedynym środkiem wiodącym do tego 

celu (życia społecznego) jest jedzenie i produkcja ekonomiczna, byłoby błędem... 

Jeśli by monistycznie, przede wszystkim jedzenie i byt ekonomiczny określały 

ideologię, to niektórzy żarłocy byliby geniuszami" (patrz „Nobati" nr 6. Sz. G.). 

Oto jak łatwo, okazuje się, jest krytykowad materializm Marksa: wystarczy 

usłyszed od jakiejś pensjonarki plotkę uliczną o Marksie i Engelsie, wystarczy tę 

uliczną plotkę z filozoficznym tupetem powtórzyd na szpaltach jakiejś tam 

„Nobati", by od razu zdobyd sławę „krytyka". Lecz powiedzcie, panowie, jedno: 

gdzie, kiedy, w jakim kraju i jaki Marks powiedział, że „jedzenie określa 

ideologię"? Dlaczego nie przytoczyliście ani jednego zdania, ani jednego słowa z 

dzieł Marksa na poparcie swego oskarżenia? Czy byt ekonomiczny i jedzenie — 

to jedno i to samo? Pomieszanie tych zupełnie różnych pojęd wybaczyd można, 

powiedzmy, jakiejś tam pensjonarce, ale jak mogło się zdarzyd, że wy, 

„pogromcy socjaldemokracji", „odnowiciele nauki" — że i wy tak beztrosko 

powtarzacie błąd pensjonarek? 1 jak zresztą jedzenie może określad ideologię 

społeczną? Zastanówcie się nad własnymi słowami: jedzenie, sposób jedzenia 

nie zmienia się; w dawnych czasach ludzie tak samo jedli, przeżuwali i trawili 

pożywienie, jak i obecnie, podczas gdy forma ideologii ciągle zmienia się i 

rozwija. Antyczna, feudalna, burżuazyjna, proletariacka — oto jakie między 

innymi formy przybiera ideologia. Czyż możliwe jest, by to, co, mówiąc ogólnie, 

nie zmienia się, określało to, co ciągle ulega zmianie? Ideologię określa byt 

ekonomiczny — to Marks mówi rzeczywiście i łatwo to zrozumied, lecz czy 

jedzenie i byt ekonomiczny to jedno i to samo? Dlaczego spodobało się wam 

imputowad Marksowi swój własny brak rozsądku?.. 
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Idźmy dalej. Zdaniem naszych anarchistów, materializm Marksa „to ten sam 

paralelizm..."; lub jeszcze: „materializm monistyczny jest źle zamaskowanym 

dualizmem i kompromisem pomiędzy metafizyką a nauką..." „Marks wpada w 

dualizm dlatego, że charakteryzuje on stosunki produkcji jako materialne, 

dążenia zaś ludzkie i wolę — jako złudzenie i utopię, która nie ma znaczenia, 

jakkolwiek istnieje" (patrz „Nobati" nr 6. Sz. G.). Po pierwsze, materializm 

monistyczny Marksa nie ma nic wspólnego z bezsensownym paralelizmem. 

Podczas gdy z punktu widzenia materializmu strona materialna, treśd, 

nieodzownie poprzedza stronę idealną, formę — paralelizm odrzuca ten pogląd i 

głosi stanowczo, że ani strona materialna, ani idealna nie poprzedzają jedna 

drugiej, że obie idą razem, równolegle. Po drugie, cóż wspólnego ma monizm 

Marksa z dualizmem, skoro dobrze wiemy (a powinniście to wiedzied i wy, pp. 

anarchiści, jeżeli czytacie literaturę marksistowską!), że punktem wyjścia 

monizmu jest jedna zasada — przyroda, mająca formę materialną i idealną, 

podczas gdy punktem wyjścia dualizmu są dwie zasady — materialna i idealna, 

które według doktryny dualizmu przeczą sobie nawzajem? Po trzecie, kto 

powiedział, jakoby „dążenia* ludzkie i wola nie miały znaczenia"? Dlaczego nie 

wskazujecie, gdzie Marks mówi o tym? Czy nie o znaczeniu „dążeo i woli" mówi 

Marks w „Osiemnastym Brumaire'a Ludwika Bonaparte", w „Walkach klasowych 

we Francji", w „Wojnie domowej we Francji" i innych broszurach? Czemuż tedy 

starał się rozwinąd w duchu socjalistycznym „wolę i dążenia" proletariuszy, po 

co prowadził propagandę wśród nich, jeśli nie przywiązywał wagi do „dążeo i 

woli"? Albo, o czym mówi Engels w swych znanych artykułach z lat 1891—94, 

jeśli nie o „znaczeniu dążeo i woli"? Dążenia ludzkie i wola czerpią swą treśd z 

bytu ekonomicznego, lecz nie znaczy to bynajmniej, że nie wywierają one 

żadnego wpływu na rozwój stosunków ekonomicznych. Czyżby naszym 

anarchistom tak trudno było strawid tę prostą myśl? Tak, tak, nie na próżno 

powiadają, że co innego — pasja krytyczna, a co innego — sama krytyka!.. 

Jeszcze jedno oskarżenie wysunięte przez pp. anarchistów: „nie można 

wyobrazid sobie formy bez treści...", dlatego nie można powiedzied, że „forma 

pozostaje w tyle za treścią... one «współistnieją»... W przeciwnym wypadku 

monizm jest absurdem" (patrz „Nobati" nr 1. Sz. G.). Pp. anarchiści odrobinkę 

zaplątali się. Treśd bez formy jest nie do pomyślenia, lecz istniejąca forma nigdy 
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nie odpowiada całkowicie istniejącej treści, nowa treśd w pewnej mierze jest 

zawsze obleczona w starą formę, wskutek czego między starą formą a nową 

treścią zawsze istnieje konflikt. Na tym właśnie gruncie powstają rewolucje i w 

tym, między innymi, wyraża się rewolucyjny duch materializmu Marksa. 

Anarchiści zaś tego nie zrozumieli i uparcie powtarzają, że nie ma treści bez 

formy... 

 

Takie oto są poglądy anarchistów na materializm. Ograniczymy się do tego, co 

już powiedzieliśmy. I tak jest dostatecznie jasne, że anarchiści wymyślili sobie 

własnego Marksa i przypisali mu swój, wymyślony przez siebie, „materializm", a 

następnie walczą z nim. W prawdziwego zaś Marksa i prawdziwy materializm nie 

trafia ani jedna kula... 

Jaki jest związek między materializmem dialektycznym a proletariackim 

socjalizmem? 
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