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Książkę  «Co to są „przyjaciele ludu” i jak oni wojują przeciwko 
socjaldemokratom? (Odpowiedź na artykuły czasopisma „Russkoje Bogatstwo” 
przeciwko marksistom)» napisał Lenin w 1894 r. Materiał przygotowawczy do tej 
książki stanowiły jego referaty jakie wygłaszał w kółku marksistów w Samarze. 
Lenin ostro krytykował w nich przeciwników marksizmu – liberalnych 
narodników. 

Książka składała się z trzech zeszytów, które były wydawane oddzielnie. Zeszytu 
drugiego, w którym poddaje krytyce polityczno-ekonomiczne poglądy 
liberalnego narodnika S. N. Jużakowa, dotychczas nie odnaleziono. Książkę 
rozpowszechniano w Rosji nielegalnie. 

Praca „Co to są „przyjaciele ludu” i jak oni wojują przeciwko 
socjaldemokratom?” – pierwsze duże dzieło Lenina – charakteryzuje się 
twórczym ujęciem teorii i praktyki ruchu robotniczego, mistrzowskim 
zastosowaniem metody marksistowskiej do analizy społeczno-ekonomicznych w 
Rosji. Lenin przedstawia w niej najważniejsze problemy materializmu 
historycznego, charakteryzuje zadania proletariatu w Rosji, rozwija ideę sojuszu 
klasy robotniczej z chłopstwem i innymi warstwami mas pracujących, wskazując, 
że sojusz ten jest warunkiem zwycięstwa w walce o demokrację i socjalizm, oraz 
uzasadnia koniecznośd stworzenia rewolucyjnej partii klasy robotniczej. 

Książka ta odegrała ogromną rolę w przezwyciężeniu liberalnego narodnictwa i 
rozpowszechnianiu marksizmu w Rosji. 

 

http://maopd.wordpress.com/ 

 

 

 

Maoistowski Projekt Dokumentacyjny 

2012 



3 
 

Zeszyt I 

 

„Russkoje Bogatstwo” wszczęło krucjatę przeciwko socjaldemokratom. Już w 
nrze 10 z ubiegłego roku jeden z prowodyrów tego czasopisma, p. N. 
Michajłowski, zapowiedział „polemikę” z „naszymi tak zwanymi marksistami, 
czyli socjaldemokratami”. Następnie ukazały się artykuły p. S. Krywienki: „W 
kwestii kulturalnych samotników” (nr 12) oraz p. N. Michajłowskiego: 
„Literatura a życie” (nr nr 1 i 2 „R. B.” z r. 1894). Jeśli chodzi o własne poglądy 
czasopisma na naszą rzeczywistośd ekonomiczną, to najpełniej wyłożył je p. S. 
Jużakow w artykule: „Zagadnienia rozwoju ekonomicznego Rosji” (w nr nr 11 i 
12). Roszcząc sobie w ogóle pretensje do reprezentowania w swym czasopiśmie 
poglądów i taktyki prawdziwych „przyjaciół ludu”, panowie ci są 
zdeklarowanymi wrogami socjaldemokracji. Spróbujmy więc przyjrzed się tym 
„przyjaciołom ludu”, ich krytyce marksizmu, ich poglądom, ich taktyce. 

P. N. Michajłowski największą uwagę zwraca na teoretyczne podstawy 
marksizmu i dlatego zajmuje się zwłaszcza analizą materialistycznego poj-
mowania dziejów. Po przedstawieniu w ogólnych zarysach treści rozległej 
literatury marksistowskiej, zawierającej wykład tej doktryny, p. Michajłowski 
rozpoczyna swą krytykę od takiej oto tyrady: 

„Przede wszystkim — powiada — powstaje samo przez się pytanie: w którym 
dziele wyłożył Marks swe materialistyczne pojmowanie dziejów? W «Kapitale» 
dał nam próbkę połączenia siły logiki z erudycją, ze skrzętnym badaniem 
zarówno całej literatury ekonomicznej jako też i odnośnych faktów. 
Wyprowadził na światło dzienne dawno zapomnianych lub nikomu dziś nie 
znanych teoretyków nauki ekonomicznej i nie pominął najdrobniejszych 
szczegółów w jakichś sprawozdaniach inspektorów fabrycznych lub opiniach 
rzeczoznawców w różnych specjalnych komisjach; słowem, prze- wertował 
przytłaczający ogrom materiału faktycznego częściowo dla uzasadnienia, 
częściowo zaś dla zilustrowania swych teorii ekonomicznych. Jeśli stworzył 
«całkiem nowe» pojmowanie biegu dziejów, jeśli wytłumaczył, całą przeszłośd 
ludzkości z nowego punktu widzenia i podsumował wszystkie istniejące dotąd 
teorie filozoficzno-historyczne, uczynił to oczywiście z takąż starannością: 
rzeczywiście zrewidował i poddał krytycznej analizie wszystkie znane teorie 
procesu historycznego, popracował nad mnóstwem faktów z dziejów 
powszechnych. Porównanie z Darwinem, które się tak utarło w literaturze 
marksistowskiej, umacnia nas jeszcze bardziej w tym mniemaniu. Czym jest cała 
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praca Darwina? Kilka uogólniających, jak najściślej ze sobą powiązanych idei, 
wieoczących cały Mont Blanc materiału faktycznego. Gdzież jest analogiczna 
praca Marksa? Nie ma jej. I nie dośd, że brak takiej pracy Marksa, ale nie ma jej 
również w całej literaturze marksistowskiej, mimo iż jest ona ilościowo tak 
bardzo obszerna i rozpowszechniona”. 

Cała ta tyrada jest w najwyższym stopniu charakterystyczna dla uświadomienia 
sobie, jak mało publicznośd rozumie „Kapitał” i Marksa. Przytłoczona olbrzymią 
siłą dowodową wykładu, składa ukłony Marksowi, chwali go, a zarazem pomija 
zupełnie podstawową treśd nauki i — jak gdyby nigdy nic — powtarza stare 
piosenki „socjologii subiektywnej”. Nie podobna pominąd przy tej sposobności 
bardzo słusznego motta, jakie wybrał Kautsky do swej książki o nauce 
ekonomicznej Marksa: 

Klopstocka któż nie wielbi? Ale 

Wieluż go czyta wielbicieli? 

Co do nas, niech nas już mniej chwalą, 

Byleby pilniej czytad chcieli! (Lessing) 

 

Otóż to! Pan Michajłowski powinien by mniej chwalid Marksa, ale pilniej go 
czytad i, co ważniejsze, poważniej zastanawiad się nad tym, co czyta. 

„Marks dał nam w «Kapitale» próbkę połączenia siły logiki z erudycja” — 
powiada p. Michajłowski. Pan Michajłowski dał nam w tym frazesie próbkę 
połączenia błyskotliwego frazesu z jałowością treści, jak zauważył pewien 
marksista. Uwaga ta jest całkowicie słuszna. W czymże istotnie ujawniła się owa 
siła logiki Marksa? Jakie dała wyniki? Gdy się czyta przytoczoną tyradę p. 
Michajłowskiego, można by pomyśled, że silą ta w całości skupiła się na badaniu 
„teorii ekonomicznych” w najwęższym tego słowa znaczeniu — i tyle. Aby zaś 
bardziej uwydatnid wąski zakres pola, na którym Marks ujawnił siłę swej logiki, 
p. Michajłowski kładzie nacisk na „najdrobniejsze szczegóły”, na „skrzętnośd”, na 
„nieznanych nikomu teoretyków” itp. Wygląda to tak, jak gdyby Marks nie 
wniósł do metod konstrukcji owych teorii nic istotnie nowego, godnego uwagi, 
jak gdyby pozostawił granice nauki ekonomicznej takimi, jakimi były u dawnych 
ekonomistów, jak gdyby ich nie rozszerzył, nie dał „całkiem nowego” poj-
mowania samej tej nauki. A tymczasem każdy, kto czytał „Kapitał”, wie, że jest 
to zupełna nieprawda. Nie sposób przy tej okazji pominąd tego, co przed 16 laty 
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pisał o Marksie p. Michajłowski polemizując z wulgarnie burżuazyjnym p. J. 
Żukowskim. Czy to czasy były wówczas inne, czy też uczucia świeższe — dośd, że 
zarówno ton jak i treśd artykułu p. Michajłowskiego były zupełnie odmienne. 

— „Ostatecznym celem tego dzieła jest wskazanie prawa rozwoju (w oryginale: 
Das ökonomische Bewegungsgesetz — ekonomicznego prawa ruchu) 
społeczeostwa współczesnego — powiada K. Marks o swym «Kapitale» i 
konsekwentnie realizuje swój program” — taką opinię wydawał p. Michajłowski 
w r. 1877. Przypatrzmy się bliżej temu konsekwentnie realizowanemu — według 
świadectwa krytyka — programowi. Polega on na „wskazaniu ekonomicznego 
prawa rozwoju społeczeostwa współczesnego”. 

Już samo to sformułowanie stawia nas bezpośrednio w obliczu kilku zagadnieo 
wymagających wyjaśnienia. Czemu to Marks mówi o społeczeostwie 
„współczesnym” (modern), gdy wszyscy ekonomiści przed nim rozprawiali o 
społeczeostwie w ogóle? W jakim sensie używa on wyrazu „współczesny”, na 
podstawie jakich cech wyodrębnia to społeczeostwo współczesne? I dalej — cóż 
to znaczy: ekonomiczne prawo rozwoju społeczeostwa? Zwykliśmy słyszed od 
ekonomistów — jest to między innymi jedna z ulubionych myśli publicystów i 
ekonomistów tego środowiska, do którego należy „Russkoje Bogatstwo” — że 
jedynie wytwarzanie wartości podlega samym tylko prawom ekonomicznym, 
podczas gdy podział, jak powiadają, zależy od polityki, od tego, na czym będzie 
polegało oddziaływanie na społeczeostwo ze strony władzy, inteligencji itp. W 
jakim więc sensie mówi Marks o ekonomicznym prawie rozwoju społeczeostwa i 
nadto nazywa tuż obok owo prawo: Naturgesetz — prawem natury? Jak to zro-
zumied, skoro tylu rodzimych socjologów wypisało stosy papieru o tym, że 
dziedzina zjawisk społecznych odrębna jest od dziedziny zjawisk przyrodniczych, 
że zatem i do badania zjawisk pierwszego rodzaju stosowad należy zupełnie 
odrębną „subiektywną metodę w socjologii”? 

Wszystkie te wątpliwości powstają w sposób naturalny i nieunikniony i, 
oczywiście, jedynie kompletny ignorant może je pomijad mówiąc o „Kapitale”. 
Aby zorientowad się w tych zagadnieniach, przytoczmy na wstępie jeszcze jedno 
miejsce z tejże przedmowy do „Kapitału” — o kilka zaledwie wierszy niżej: 

„Mój punkt widzenia polega na tym — powiada Marks — że rozpatruję rozwój 
ekonomicznej formacji społecznej jako proces przyrodniczy”. 

Wystarczy po prostu zestawid chodby tylko przytoczone dwa ustępy z 
przedmowy, aby zobaczyd, że tu właśnie tkwi podstawowa idea „Kapitału”, 
przeprowadzona, jak słyszeliśmy, ze ścisłą konsekwencją i z wyjątkową siłą 
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logiki. Zwródmy tu przede wszystkim uwagę na dwie okoliczności: Marks mówi 
tylko o jednej „formacji społeczno-ekonomicznej” — o kapitalistycznej, tzn. 
mówi, że zbadał prawo rozwoju tylko tej jednej formacji i żadnej innej. To po 
pierwsze. Po drugie zaś zwródmy uwagę na metody, za których pomocą Marks 
opracował swe wnioski: metody te polegały, jak słyszeliśmy dopiero co od p. 
Michajłowskiego, na „skrzętnym badaniu odnośnych faktów”. 

Przejdźmy teraz do analizy tej podstawowej idei „Kapitału”, którą tak zręcznie 
usiłował pominąd nasz subiektywny filozof. Na czym właściwie polega pojęcie 
ekonomicznej formacji społecznej? I w jaki sposób rozwój takiej formacji można 
i należy uważad za proces przyrodniczy? — oto zagadnienia stojące teraz przed 
nami. Wskazywałem już, że pojęcie formacji społeczno-ekonomicznej jest 
zupełnie zbędne z punktu widzenia dawnych (nie w stosunku do Rosji) 
ekonomistów i socjologów: prawią oni o społeczeostwie w ogóle, spierają się ze 
Spencerami o to, czym jest społeczeostwo w ogóle, jaki jest cel i istota 
społeczeostwa w ogóle itp. Tego rodzaju rozważania owi subiektywni 
socjologowie opierają na takich np. argumentach, że celem społeczeostwa jest 
korzyśd wszystkich jego członków, że sprawiedliwośd wymaga przeto takiej a 
takiej organizacji i że ustrój, który nie odpowiada tej idealnej („socjologia 
powinna rozpocząd od pewnej utopii” — te oto słowa jednego z autorów 
metody subiektywnej, p. Michajłowskiego, świetnie charakteryzują istotę tej 
metody) organizacji, jest nienormalny i powinien byd usunięty. „Istotne zadanie 
socjologii — wywodzi np. p. Michajłowski — polega na wyjaśnieniu warunków 
społecznych, w których zostaje zaspokojona ta lub inna potrzeba natury 
ludzkiej”. Socjologa tego interesuje, jak widzicie, tylko takie społeczeostwo, 
które zadowala naturę ludzką, bynajmniej zaś nie jakieś tam formacje społeczne, 
które nadto mogą byd oparte na takim zjawisku niezgodnym z „naturą ludzką”, 
jak ujarzmienie większości przez mniejszośd. Widzicie również, że z punktu 
widzenia tego socjologa nie może byd nawet mowy o traktowaniu rozwoju 
społeczeostwa jako procesu przyrodniczego. („Skoro socjolog uzna cokolwiek za 
pożądane lub niepożądane, powinien znaleźd warunki do urzeczywistnienia 
tego, co pożądane, lub usunięcia tego, co niepożądane” — „urzeczywistnienia 
takich a takich ideałów” — wywodzi tenże p. Michajłowski). Co więcej, nie może 
nawet byd mowy o rozwoju, lecz jedynie o rozmaitych odchyleniach od „tego, co 
pożądane”, o „defektach”, które zdarzały się w dziejach wskutek... wskutek 
tego, że ludzie byli niemądrzy, nie umieli dobrze zrozumied potrzeb natury 
ludzkiej, nie umieli znaleźd warunków dla urzeczywistnienia takiego rozumnego 
ładu. Rzecz jasna, że podstawowa idea Marksa, idea przyrodniczego procesu 
rozwoju formacji społeczno-ekonomicznych do gruntu podważa ową dziecinną 
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moralnośd roszczącą pretensję do miana socjologii. W jaki więc sposób 
opracował Marks tę podstawową ideę? Uczynił to przez wyodrębnienie z 
różnych dziedzin życia społecznego dziedziny ekonomicznej, przez 
wyodrębnienie z całokształtu stosunków społecznych — stosunków produkcji 
jako podstawowych, pierwotnych, stanowiących o wszystkich pozostałych 
stosunkach. Sam Marks opisał bieg swego rozumowania w tej kwestii jak 
następuje: 

„Pierwszą pracą, którą przedsięwziąłem dla rozstrzygnięcia nurtujących mnie 
wątpliwości, była krytyczna rewizja heglowskiej filozofii prawa. Moje badania 
doprowadziły mnie do wniosku, że stosunki prawne i formy paostwowe nie 
mogą byd pojęte z siebie samych ani też z tak zwanego ogólnego rozwoju 
umysłu ludzkiego, lecz przeciwnie, wyrastają z materialnych stosunków życia, 
których całokształt Hegel, za przykładem Anglików i Francuzów 18 wieku, 
określa ogólnym mianem «społeczeostwa obywatelskiego»; że anatomii 
społeczeostwa obywatelskiego szukad należy jednakowoż w ekonomii 
politycznej. Wynik ogólny, do którego doszedłem, da się krótko sformułowad jak 
następuje. W społecznym wytwarzaniu swego życia ludzie wchodzą w określone 
stosunki — w stosunki produkcji, odpowiadające określonemu szczeblowi 
rozwoju ich materialnych sił wytwórczych. Całokształt stosunków produkcji 
tworzy ekonomiczną strukturę społeczeostwa, realną podstawę, na której 
wznosi się nadbudowa prawna i polityczna i której odpowiadają określone 
formy świadomości społecznej. Sposób produkcji życia materialnego warunkuje 
społeczny, polityczny i duchowy proces życia w ogólności. Nie świadomośd ludzi 
określa ich byt, lecz przeciwnie, ich byt społeczny określa ich świadomośd. Na 
określonym szczeblu swego rozwoju materialne siły wytwórcze społeczeostwa 
popadają w sprzecznośd z istniejącymi stosunkami produkcji albo — co jest tylko 
prawnym tego wyrazem — ze stosunkami własności, wśród których dotąd się 
rozwijały. Z form rozwoju sił wytwórczych stosunki te zamieniają się w ich 
kajdany. Wówczas następuje epoka rewolucji socjalnej. Wraz ze zmianą podłoża 
ekonomicznego odbywa się mniej lub bardziej szybko przewrót w całej 
olbrzymiej nadbudowie. Przy rozpatrywaniu takich przewrotów należy zawsze 
odróżniad przewrót materialny w warunkach ekonomicznych produkcji, dający 
się stwierdzid ze ścisłością nauk przyrodniczych, od zmiany form prawnych, 
politycznych, religijnych, artystycznych lub filozoficznych, krócej: od form 
ideologicznych, w jakich ludzie uświadamiają sobie ten konflikt i rozstrzygają go. 
Podobnie jak nie można sądzid o poszczególnym człowieku na podstawie tego, 
co on sam o sobie myśli, tak też nie można sądzid o takiej epoce przewrotu na 
podstawie jej samowiedzy. Odwrotnie, samowiedzę tę należy wytłumaczyd jako 
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wynikającą ze sprzeczności życia materialnego, z istniejącego konfliktu pomiędzy 
społecznymi siłami wytwórczymi a stosunkami produkcji... W ogólnych zarysach 
można określid azjatycki, antyczny, feudalny i nowoczesny burżuazyjny sposoby 
produkcji jako postępowe epoki ekonomicznych formacji społecznych”1. 

Ta idea materializmu w socjologii była już sama przez się ideą genialną. Była to 
oczywiście, chwilowo, jeszcze tylko hipoteza, ale taka hipoteza, która stwarzała 
po raz pierwszy możliwośd ściśle naukowego stosunku do zagadnieo 
historycznych i społecznych. Nie umiejąc dotąd zniżyd się do najprostszych i tak 
podstawowych stosunków, jak stosunki produkcji, socjologowie zabierali się 
wprost do badania i studiowania form prawno-politycznych, spotykali się z 
faktem powstania owych form z tych lub innych idei ludzkości w danym okresie 
— i na tym się zatrzymywali; wyglądało to tak, że ludzie jakoby kształtują 
świadomie stosunki społeczne. Ale ten wniosek, który znalazł pełny wyraz w idei 
Contrat Social2 (ślady jej są bardzo widoczne we wszystkich systematach 
socjalizmu utopijnego), całkowicie przeczył wszystkim spostrzeżeniom 
historycznym. Nie było tak nigdy, a i dziś tak nie jest, żeby członkowie 
społeczeostwa wyobrażali sobie całokształt stosunków społecznych, w których 
żyją, jako coś określonego, jednolitego, przepojonego taką a taką zasadą; 
przeciwnie, masa przystosowuje się nieświadomie do tych stosunków i tak 
dalece nie wyobraża ich sobie jako odrębnych historycznych stosunków 
społecznych, że np. wyjaśnienie stosunków wymiany, w których ludzie żyli w 
ciągu wielu stuleci, nastąpiło dopiero ostatnio. Materializm usunął tę sprzecz-
nośd pogłębiając analizę i obejmując nią pochodzenie tych właśnie idei 
społecznych człowieka; i jego wniosek o zależności biegu idei od biegu rzeczy 
jest jedynie zgodny z psychologią naukową. Następnie, z drugiej jeszcze strony, 
hipoteza ta po raz pierwszy podniosła socjologię do poziomu nauki. 
Socjologowie napotykali dotychczas trudności w rozróżnianiu zjawisk ważnych i 
nieważnych w skomplikowanej sieci zjawisk społecznych (jest to rdzeo 
subiektywizmu w socjologii) i nie potrafili znaleźd sprawdzianu obiektywnego dla 
takiego rozgraniczenia. Materializm dostarczył zupełnie obiektywnego 
sprawdzianu wyodrębniając „stosunki produkcji”  jako strukturę społeczeostwa i 
umożliwił zastosowanie do tych stosunków ogólnonaukowego sprawdzianu 
powtarzalności, o którym subiektywiści twierdzili, że nie da się zastosowad do 
socjologii. Dopóki ograniczali się do ideologicznych stosunków społecznych (tzn. 
takich, które zanim się ukształtują, przechodzą przez świadomośd3 ludzi), nie 
mogli dostrzec powtarzalności i prawidłowości w zjawiskach społecznych 
różnych krajów i nauka ich była w najlepszym wypadku jedynie opisem owych 
zjawisk, doborem surowego materiału. Analiza materialnych stosunków 
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społecznych (tzn. takich, które kształtują się nie przechodząc przez świadomośd 
ludzi: wymieniając produkty, ludzie wchodzą w stosunki produkcji nie 
uświadamiając sobie nawet, że zachodzi tutaj społeczny stosunek produkcji) — 
analiza materialnych stosunków społecznych umożliwiła od razu dostrzeżenie 
powtarzalności i prawidłowości oraz uogólnienie ustrojów różnych krajów w 
jednym podstawowym pojęciu formacji społecznej. Jedynie takie uogólnienie 
umożliwiło właśnie przejście od opisu (i oceny z punktu widzenia ideału) zjawisk 
społecznych do ściśle naukowej ich analizy, wyodrębniającej, powiedzmy na 
przykład, to, co różni jeden kraj kapitalistyczny od innego, i badającej to, co jest 
wspólne dla nich wszystkich. 

Wreszcie, po trzecie, hipoteza ta stworzyła po raz pierwszy możliwośd powstania 
socjologii naukowej również dlatego, że dopiero sprowadzenie stosunków 
społecznych do stosunków produkcji, tych ostatnich zaś do poziomu sil 
wytwórczych stworzyło mocną podstawę, pozwalającą przedstawid rozwój 
formacji społecznych jako proces przyrodniczy. A przecież jest rzeczą samą przez 
się zrozumiałą, że bez takiego poglądu nauka o społeczeostwie nie może nawet 
istnied. (Subiektywiści np., jakkolwiek uznawali, że zjawiska historyczne 
przebiegają zgodnie z określonymi prawami, nie potrafili jednak ująd ich 
ewolucji jako procesu przyrodniczego — i to właśnie dlatego, że zatrzymywali 
się na społecznych ideach i celach człowieka nie umiejąc sprowadzid owych idei i 
celów do materialnych stosunków społecznych). 

Ale oto Marks, który wysunął tę hipotezę w latach czterdziestych, zabiera się do 
(to notabene) studiowania materiału faktycznego. Bierze jedną z formacji 
społeczno-ekonomicznych — system gospodarki towarowej — i na podstawie 
olbrzymiej masy danych (które studiował nie mniej niż 25 lat) dokonuje 
niezwykle szczegółowej analizy praw funkcjonowania tej formacji i jej rozwoju. 
Analiza ta ogranicza się wyłącznie do zakresu stosunków produkcji między 
członkami społeczeostwa: nie uciekając się ani razu w celu wyjaśnienia sprawy 
do jakichkolwiek czynników tkwiących poza obrębem tych stosunków produkcji, 
Marks pokazuje nam, jak rozwija się towarowa organizacja gospodarki 
społecznej, jak przekształca się ona w kapitalistyczną wytwarzając (już w obrębie 
stosunków produkcji) klasy antagonistyczne, burżuazję i proletariat, jak rozwija 
wydajnośd pracy społecznej i wprowadza w ten sposób taki element, który staje 
w nieprzejednanej sprzeczności z podstawami tej właśnie organizacji 
kapitalistycznej. 

Oto kościec „Kapitału”. W tym jednak rzecz cała, że Marks nie poprzestał na tym 
kośdcu, że nie ograniczył się do samej „teorii ekonomicznej” w zwykłym sensie, 
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że — objaśniając budowę i rozwój danej formacji społecznej wyłącznie za 
pomocą stosunków produkcji — wszędzie jednak i stale badał odpowiadającą 
tym stosunkom produkcji nadbudowę, przyoblekając kościec w krew i ciało. 
„Kapitał” cieszył się takim olbrzymim powodzeniem właśnie dlatego, że ta 
książka „ekonomisty niemieckiego” ukazała czytelnikowi całą kapitalistyczną 
formację społeczną jak żywą — wraz z właściwymi jej warunkami życiowymi, 
wraz z faktycznymi socjalnymi przejawami właściwego stosunkom produkcji 
antagonizmu klasowego, wraz z jej burżuazyjną nadbudową polityczną, 
ochraniającą panowanie klasy kapitalistów, wraz z jej burżuazyjnymi ideami 
wolności, równości itp., wraz z jej burżuazyjnymi stosunkami rodzinnymi. Teraz 
jest rzeczą jasną, że porównanie z Darwinem jest zupełnie ścisłe: „Kapitał” — to 
nic innego jak „kilka uogólniających, jak najściślej ze sobą powiązanych idei, 
wieoczących cały Mont Blanc materiału faktycznego”. A jeżeli ktoś, kto czytał 
„Kapitał”, potrafił nie dostrzec tych uogólniających idei, nie jest to już winą 
Marksa, który, jak to widzieliśmy, wskazał te idee nawet w przedmowie. Co 
więcej: podobne porównanie jest słuszne nie tylko ze strony zewnętrznej (która, 
nie wiedzied czemu, szczególnie zainteresowała p. Michajłowskiego), lecz 
również i wewnętrznej. Podobnie jak Darwin położył kres poglądowi, że gatunki 
zwierząt i roślin nie są niczym związane z sobą, że są przypadkowe, „stworzone 
przez boga” i niezmienne; podobnie jak postawił on biologię po raz pierwszy na 
całkiem naukowym gruncie, ustalając zmiennośd i ewolucję gatunków — tak 
samo Marks położył kres poglądowi na społeczeostwo jako na mechaniczne 
skupienie jednostek, w którym możliwe są wszelkie zmiany z woli zwierzchności 
(lub — co nie zmienia postaci rzeczy — społeczeostwa i rządu), powstające i 
zmieniające się przypadkowo, i opar! socjologię po raz pierwszy na gruncie 
naukowym, ustalając pojęcie formacji społeczno-ekonomicznej jako całokształtu 
danych stosunków produkcji, stwierdzając, że rozwój takich formacji jest 
procesem przyrodniczym. 

Obecnie — od chwili ukazania się „Kapitału” — materialistyczne pojmowanie 
dziejów nie jest już hipotezą, lecz dowiedzionym naukowo twierdzeniem i 
dopóki nie będziemy posiadali innej próby naukowego wyjaśnienia 
funkcjonowania i rozwoju jakiejkolwiek formacji społecznej — właśnie formacji 
społecznej, nie zaś bytu jakiegoś kraju czy narodu lub nawet klasy itp. — innej 
próby, która by zdołała zupełnie tak samo wprowadzid porządek do „odnośnych 
faktów”, jak to potrafił uczynid materializm, zupełnie tak samo dad żywy obraz 
pewnej formacji przestrzegając ściśle naukowego jej wyjaśnienia, dopóty 
materialistyczne pojmowanie dziejów będzie synonimem nauki społecznej. 
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Materializm stanowi nie „w przeważającej części naukowe pojmowanie 
dziejów”, jak sądzi p. Michajłowski, lecz jedyne naukowe ich pojmowanie. 

A teraz — czyż możecie sobie wyobrazid zabawniejsze curiosum niż to, że 
znaleźli się ludzie, którzy przeczytawszy „Kapitał” potrafili nie odnaleźd tam 
materializmu! Gdzież on? — zapytuje ze szczerym zdumieniem p. Michajłowski. 

Czytał „Manifest Komunistyczny” i nie dostrzegł, że wyjaśnienie ustroju 
współczesnego — zarówno prawnego jak politycznego, rodzinnego, religijnego i 
filozoficznego — jest tam materialistyczne, że nawet krytyka teorii 
socjalistycznych i komunistycznych szuka i znajduje ich korzenie w takich a 
takich stosunkach produkcji. 

Czytał „Nędzę filozofii” i nie dostrzegł, że rozbioru socjologii Proudhona 
dokonano tam z materialistycznego punktu widzenia, że krytyka rozwiązania 
najrozmaitszych zagadnieo historycznych, które proponował Proudhon, opiera 
się na zasadach materializmu, że własne wskazówki autora, gdzie szukad należy 
danych dla rozwiązania tych zagadnieo, sprowadzają się całkowicie do 
powoływania się na stosunki produkcji. 

Czytał „Kapitał” i nie dostrzegł, że ma przed sobą wzór dokonanej metodą 
materialistyczną analizy naukowej jednej — i to najbardziej skomplikowanej — 
formacji społecznej, wzór powszechnie uznany i przez nikogo nieprześcigniony. I 
oto siedzi i zapamiętale głowi się nad przemądrym pytaniem: „w którym dziele 
wyłożył Marks swe materialistyczne pojmowanie dziejów?” 

Każdy, kto zna Marksa, odpowiedziałby mu na to innym pytaniem: w którym to 
dziele Marks nie wykładał swego materialistycznego pojmowania dziejów? Ale 
p. Michajłowski dowie się zapewne o studiach materialistycznych Marksa 
wówczas dopiero, gdy wskazane zostaną pod właściwymi numerami w jakiejś 
historiozoficznej pracy jakiegoś Karejewa4 pod rubryką: „materializm 
ekonomiczny”. 

Najzabawniejsze jednak jest to, że p. Michajłowski zarzuca Marksowi, iż ten nie 
„zrewidował (sic!)  wszystkich znanych teorii dotyczących procesu 
historycznego”. To jest już całkiem pocieszne. Na czym właściwie polegały w 
9/10 owe teorie? Na czysto apriorystycznych, dogmatycznych, oderwanych 
konstrukcjach na temat: czym jest społeczeostwo, czym jest postęp? itp. (Biorę 
umyślnie przykłady bliskie umysłowi i sercu p. Michajłowskiego). Ale przecież 
podobne teorie nie nadają się już chodby z tego względu, że w ogóle istnieją, nie 
nadają się z powodu swych metod podstawowych, z powodu swej kompletnej i 
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beznadziejnej metafizyczności. Przecież zaczynad od pytao, czym jest 
społeczeostwo, czym jest postęp — to znaczy zaczynad od kooca. Skąd 
zaczerpnąd pojęcie o społeczeostwie i postępie w ogóle, skoroście jeszcze nie 
zbadali ani jednej formacji społecznej w szczególności, skoroście nie potrafili 
nawet ustalid tego pojęcia ani nawet podejśd do poważnego badania faktów, do 
obiektywnej analizy jakichkolwiek stosunków społecznych? Jest to najbardziej 
rzucająca się w oczy cecha metafizyki, od której rozpoczynała wszelka nauka: 
dopóki nie umiano zabrad się do badania faktów, zawsze konstruowano a priori  
ogólne teorie, które pozostawały zawsze bezowocnymi. Metafizyk-chemik, który 
nie umiał jeszcze badad faktów dotyczących procesów chemicznych, 
konstruował teorię na temat: jaką siłą jest powinowactwo chemiczne? 
Metafizyk-biolog rozprawiał: czym jest życie i siła witalna? Metafizyk-psycholog 
roztrząsał kwestię: czym jest dusza? Sama metoda była już niedorzeczna. Nie 
można rozprawiad o duszy, zanim się nie wytłumaczy w szczególności procesów 
psychicznych; postęp powinien polegad tutaj właśnie na porzuceniu ogólnych 
teorii i konstrukcji filozoficznych na temat, czym jest dusza, i na umiejętności 
postawienia na gruncie naukowym badania faktów charakteryzujących te lub 
inne procesy psychiczne. Toteż oskarżenie p. Michajłowskiego porównad można 
całkowicie do postępowania metafizyka-psychologa, który pisząc przez całe 
życie „studia” na temat: czym jest dusza? (nie znając ścisłego wytłumaczenia ani 
jednego, chodby najprostszego zjawiska psychologicznego) począłby naraz 
oskarżad psychologa-naukowca, że ten nie zrewidował wszystkich znanych teorii 
dotyczących duszy. Ów psycholog-naukowiec odrzucił filozoficzne teorie 
dotyczące duszy i zabrał się wprost do badania materialnego podłoża zjawisk 
psychicznych — procesów systemu nerwowego — oraz dał, powiedzmy, analizę 
i wyjaśnienie takiego a takiego procesu psychicznego czy pewnych procesów 
psychicznych. I oto nasz metafizyk-psycholog czyta tę pracę, chwali ją: dobrze, 
powiada, opisane są procesy i zbadane fakty — ale nie jest zadowolony. 
Pozwólcież, irytuje się, słysząc, jak rozprawia się dokoła o całkiem nowym 
pojmowaniu psychologii w ujęciu tego uczonego, o jego specjalnej metodzie 
psychologii naukowej, pozwólcież, gorączkuje się filozof — w którym to dziele 
wyłożona jest owa metoda? Przecież praca ta zawiera „same tylko fakty”? Nie 
ma w niej nawet mowy o zrewidowaniu „wszystkich znanych teorii 
filozoficznych dotyczących duszy”? Nie jest to bynajmniej praca właściwa! 

Rozumie się, że i „Kapitał”, zupełnie tak samo, nie jest właściwą pracą dla 
socjologa-metafizyka, który nie spostrzega jałowości apriorystycznych rozważao 
na temat: czym jest społeczeostwo, nie pojmuje, że podobne metody, zamiast 
badad i wyjaśniad, podsuwają tylko pod pojęcie społeczeostwa bądź to 
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burżuazyjne idee handlarza angielskiego, bądź też filistersko- socjalistyczne 
ideały rosyjskiego demokraty — i nic ponadto. Oto dlaczego wszystkie owe 
teorie filozoficzno-historyczne i powstawały, i pryskały jak baoki mydlane będąc 
w najlepszym razie symptomami idei i stosunków społecznych swego czasu i nie 
posuwały naprzód ani na krok pojmowania przez człowieka chodby 
jakichkolwiek poszczególnych, ale za to realnych (nie zaś „odpowiadających 
naturze ludzkiej”) stosunków społecznych. Olbrzymi krok naprzód, który Marks 
uczynił w tej dziedzinie, na tym właśnie polegał, że odrzucił on wszystkie owe 
rozważania na temat społeczeostwa i postępu w ogólności, dając natomiast 
naukową analizę jednego społeczeostwa i jednego postępu — kapitalistycznego. 
I oto p. Michajłowski oskarża go z tego powodu, że rozpoczął od początku, nie 
zaś od kooca — od analizy faktów, nie zaś od wniosków ostatecznych, od 
badania poszczególnych, historycznie określonych stosunków społecznych, nie 
zaś od teorii ogólnych o istocie owych stosunków społecznych w ogóle! I 
zapytuje- „gdzież jest właściwa praca?” O, przemądry subiektywny socjologu!! 

Byłoby jeszcze pół biedy, gdyby nasz subiektywny filozof poprzestał tylko na 
wyrażeniu wątpliwości co do tego, w którym to dziele uzasadniony został 
materializm. Ale — mimo że nie znalazł nigdzie nie tylko uzasadnienia, lecz 
nawet wykładu materialistycznego pojmowania dziejów (a może właśnie 
dlatego, że nie znalazł) — zaczyna przypisywad tej doktrynie takie roszczenia, 
jakich nigdy nie zgłaszała. Po przytoczeniu cytaty z Blossa, że Marks obwieścił 
całkiem nowe pojmowanie dziejów, rozprawia dalej bez ceregieli o tym, że 
teoria ta pretenduje do „wyjaśnienia ludzkości jej przeszłości”, do 
wytłumaczenia „całej (sic!!?) przeszłości ludzkości” itp. Przecież to wszystko jest 
wierutnym kłamstwem! Teoria pretenduje jedynie do wytłumaczenia jednej — 
kapitalistycznej — organizacji społecznej i żadnej innej. Skoro zastosowanie 
materializmu do analizy i wyjaśnienia jednej formacji społecznej dało tak 
świetne wyniki, tedy jest rzeczą całkowicie naturalną, że materializm w historii 
staje się już nie hipotezą, lecz naukowo sprawdzoną teorią; jest przeto rzeczą 
jasną, że koniecznośd zastosowania takiej metody rozciąga się również na pozo-
stałe formacje społeczne, chodby nawet nie poddane specjalnemu badaniu od 
strony faktycznej oraz szczegółowej analizie — zupełnie tak samo, jak idea 
transformizmu5 sprawdzona na dostatecznej ilości faktów rozciąga się na całą 
dziedzinę biologii, chod w stosunku do poszczególnych gatunków zwierząt i 
roślin nie można było jeszcze ściśle ustalid faktu ich transformacji. I podobnie jak 
transformizm nie rości sobie bynajmniej pretensji do wytłumaczenia „całej” 
historii powstawania gatunków, lecz tylko do postawienia metody tego 
wytłumaczenia na poziomie naukowym, tak samo i materializm w historii nigdy 
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nie pretendował do wytłumaczenia wszystkiego, lecz tylko do wskazania 
„jedynie naukowej”, według wyrażenia Marksa („Kapitał”), metody wyjaśnienia 
dziejów. Na tym przykładzie można ocenid, jakich dowcipnych, poważnych i 
przyzwoitych chwytów polemicznych używa p. Michajłowski, skoro najpierw 
fałszuje Marksa przypisując materializmowi historycznemu bzdurne pretensje 
do „wyjaśnienia wszystkiego”, do znalezienia „klucza otwierającego wszystkie 
zamki historii” (pretensje odrzucone, oczywiście, przez Marksa z miejsca i w bar-
dzo zjadliwej formie w jego „liście”6 z powodu artykułów Michajłowskiego), 
następnie dowcipkuje na temat zmyślonych przez się pretensji, i wreszcie, 
przytaczając dokładnie myśli Engelsa — dlatego dokładnie, że tym razem 
przytacza nie streszczenie, lecz cytatę — że ekonomię polityczną, jak ją pojmują 
materialiści „należy dopiero stworzyd”, że „wszystko, co nam już dała, ogranicza 
się” do dziejów społeczeostwa kapitalistycznego — wysnuwa taki wniosek, że 
„słowa te bardzo zwężają pole działania materializmu ekonomicznego”! Jakiż 
bezmiar naiwności lub bezmiar zarozumiałości powinien posiadad człowiek, 
skoro liczy na to, że takie fortele pozostaną niedostrzeżone! Z początku fałszuje 
Marksa, potem dowcipkuje na temat własnych kłamstw, następnie przytacza 
dokładnie myśli — i teraz ma czelnośd oświadczad, że zwężają one pole działania 
materializmu ekonomicznego. 

O rodzaju i jakości tego dowcipkowania p. Michajłowskiego sądzid można na 
podstawie następującego przykładu: „Marks nigdzie nie uzasadnia ich”, tzn. 
podstaw teorii materializmu ekonomicznego — powiada p. Michajłowski. 
„Wprawdzie Marks zamierzał napisad wraz z Engelsem dzieło o charakterze 
filozoficzno-historycznym i historyczno-filozoficznym i nawet je napisał (w latach 
1845—1846), ale nie zostało ono nigdy ogłoszone drukiem7). Engels powiada: 
«Częśd pierwsza tego dzieła zawiera wykład materialistycznego pojmowania 
dziejów, który wykazuje jedynie, jak niedostateczna była nasza znajomośd 
historii ekonomicznej»8.  Tak więc — konkluduje p. Michajłowski — 
podstawowe punkty «socjalizmu naukowego» oraz teorii materializmu 
ekonomicznego były odkryte, a w ślad za tym również wyłożone w «Manifeście» 
w tym samym czasie, gdy według własnego wyznania jednego z autorów, 
posiadali oni skąpy zasób wiedzy potrzebny do takiej sprawy”. 

Co za miła krytyka, nieprawdaż! Engels powiada, że posiadali oni niedostateczną 
znajomośd „historii” ekonomicznej i że dlatego właśnie nie drukowali swego 
dzieła o charakterze „ogólnym” historyczno-filozoficznym. P. Michajłowski 
przeinacza to w ten sposób, że posiadali oni skąpy zasób wiedzy „do takiej 
sprawy”, jak opracowanie „podstawowych punktów socjalizmu naukowego”, 
tzn. naukowej krytyki ustroju „burżuazyjnego” danej już w „Manifeście”. Jedno z 
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dwojga: albo p. Michajłowski nie potrafi zrozumied różnicy między próbą 
ogarnięcia całej filozofii dziejów a próbą naukowego wytłumaczenia reżimu 
burżuazyjnego, albo też sądzi, że Marks i Engels nie posiadali dostatecznych 
wiadomości do krytyki ekonomii politycznej. Ale w takim razie jest on bardzo 
okrutny, skoro nie zaznajamia nas z motywami swego sądu o tej 
niedostateczności, z własnymi poprawkami i uzupełnieniami. To, że Marks i 
Engels postanowili nie publikowad pracy historyczno-filozoficznej i skupid 
wszystkie swe siły na analizie naukowej jednej organizacji, społecznej, świadczy 
tylko o ich niezmiernie wysokiej sumienności naukowej. To zaś, iż p. 
Michajłowski postanowił podowcipkowad na temat tego dodateczku, że ponod 
Marks i Engels wykładali swe poglądy, mimo iż sami przyznawali niedostatecz-
nośd swego zasobu wiedzy dla ich opracowania — charakteryzuje jedynie 
metody polemiczne nie świadczące ani o rozumie, ani o poczuciu przyzwoitości. 

Oto inna próbka: „Dla uzasadnienia materializmu ekonomicznego jako teorii 
historycznej więcej uczynił alter ego  Marksa — Engels — powiada p. 
Michajłowski. — Napisał on specjalną pracę historyczną: «Pochodzenie rodziny, 
własności prywatnej i paostwa w związku (im Anschluss) z badaniami Morgana». 
Ów «Anschluss» zasługuje na szczególną uwagę. Książka Amerykanina Morgana9 
ukazała się wiele lat po ogłoszeniu przez Marksa i Engelsa zasad materializmu 
ekonomicznego i zupełnie od niego niezależnie”. I oto „materialiści-ekonomiści, 
powiada, opowiedzieli się” za tą książką, a przy tym, ponieważ w czasach 
przedhistorycznych nie było walki klas, wprowadzili do formuły 
materialistycznego pojmowania dziejów tego rodzaju „poprawkę”, że na równi z 
wytwarzaniem wartości materialnych czynnikiem określającym jest 
produkowanie samego człowieka, tzn. produkowanie dzieci, odgrywające 
dominującą rolę w pierwotnej epoce, kiedy praca pod względem swej 
wydajności była jeszcze zbyt mało rozwinięta. 

„Wielka zasługa Morgana polega na tym — powiada Engels — że w rodowych 
związkach Indian Ameryki Północnej znalazł on klucz do najważniejszych, 
nierozwiązalnych dotąd zagadek historii starożytnej Greków, Rzymian i 
Germanów”10.  

„A więc — rzecze z tego powodu p. Michajłowski — w koocu lat czterdziestych 
odkryto i ogłoszono zupełnie nowe, materialistyczne i prawdziwie naukowe 
pojmowanie dziejów, które dla nauki historii zdziałało to samo, co teoria 
Darwina dla współczesnego przyrodoznawstwa”. Ale pojmowanie to — 
powtarza następnie raz jeszcze p. Michajłowski — nie zostało nigdy uzasadnione 
naukowo: „Nie dośd, że nie zostało sprawdzone w wielkiej i różnorodnej 
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dziedzinie materiału faktycznego („Kapitał” — nie jest pracą „właściwą”, 
znajdują się tam jedynie fakty i skrzętne badania!) — me zostało ono nawet 
dostatecznie umotywowane chociażby drogą krytyki i eliminacji innych 
systemów filozoficzno - historycznych”. Książka Engelsa — „Herrn E. Dührings 
Umwälzung der Wissenschaft” „to tylko pomysłowe próby poczynione 
mimochodem” i p. Michajłowski uważa wobec tego, że może zupełnie pominąd 
masę istotnych zagadnieo poruszonych w tym dziele, jakkolwiek owe 
„pomysłowe próby” bardzo pomysłowo wykazują beztreściwośd socjologii, 
„które rozpoczynają od utopij”, jakkolwiek dzieło to zawiera szczegółową 
krytykę owej „teorii przemocy”, w myśl której ustrój ekonomiczny wyznaczany 
jest przez polityczno-prawny i którą tak gorliwie lansują pp. publicyści z 
czasopisma „Russkoje Bogatstwo”. Daleko łatwiej przecież w samej rzeczy rzucid 
kilka nic nie mówiących frazesów o pewnym dziele, niż poważnie zanalizowad 
chodby jedno zagadnienie rozwiązane tam w sposób materialistyczny; jest to 
przy tym sprawa bezpieczniejsza, gdyż cenzura nigdy zapewne nie przepuści 
przekładu tej książki, a p. Michajłowski, bez obawy o swoją subiektywną 
filozofię, może nazywad ją pomysłową. 

Jeszcze bardziej znamienna i pouczająca (jako ilustracja tezy, że język dany jest 
człowiekowi, by mógł ukrywad swe myśli lub pustce nadawad postad myśli) jest 
opinia o „Kapitale” Marksa. „«Kapitał» zawiera świetne stronice o treści 
historycznej, ale (znamienne jest to „ale”! Jest to nawet nie „ale”, lecz owo 
słynne „mais”, które w przekładzie na język rosyjski brzmi: „uszy nie rosną 
powyżej czoła”), zgodnie już z samym zadaniem książki, dotyczą one jednego 
określonego etapu historycznego i nie tyle uzasadniają podstawowe twierdzenia 
materializmu ekonomicznego, ile po prostu poruszają stronę ekonomiczną 
pewnej grupy zjawisk historycznych”. Innymi słowy: „Kapitał” — poświęcony 
wyłącznie badaniu właśnie społeczeostwa kapitalistycznego — daje 
materialistyczną analizę tego społeczeostwa oraz jego nadbudówek, „ale” p. 
Michajłowski woli ową analizę pominąd: chodzi tu, uważacie, o „jeden” tylko 
okres, p. Michajłowski zaś pragnie ogarnąd wszystkie okresy i przy tym tak je 
ogarnąd, aby nie mówid w szczególności ani o jednym. Rzecz prosta, że dla 
osiągnięcia tego celu — tj. dla ogarnięcia wszystkich okresów bez istotnego 
omówienia któregokolwiek z nich — istnieje jedna tylko droga: droga 
komunałów i frazesów — „wspaniałych” i czczych. A w sztuce wymigiwania się 
frazesami nikt p. Michajłowskiemu nie dorówna. Okazuje się, że nie warto (od-
dzielnie) merytorycznie omawiad badao Marksa z tej racji, że Marks, „nie tyle 
uzasadnia podstawowe twierdzenia materializmu ekonomicznego, ile po prostu 
porusza stronę ekonomiczną pewnej grupy zjawisk historycznych”. Co za głębia 
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myśli! — „Nie uzasadnia”, lecz „po prostu porusza”! — Jakże łatwo jest, w samej 
rzeczy, zamazad każde zagadnienie za pomocą frazesu! Jeżeli Marks, na 
przykład, wielokrotnie wykazuje, w jaki sposób podstawą równości praw 
obywateli, wolnej umowy i temu podobnych założeo praworządnego paostwa 
są stosunki między producentami towarów — to cóż to jest? Czy uzasadnia w 
ten sposób materializm, czy też „po prostu” porusza? Nasz filozof, z właściwą 
sobie skromnością, wstrzymuje się od odpowiedzi merytorycznej i wyciąga po 
prostu wnioski ze swych „pomysłowych prób” pięknego wysłowienia się i nie 
powiedzenia niczego. 

„Toteż — głosi ten wniosek — 40 lat po obwieszczeniu tej teorii, która 
pretendowała do oświetlenia dziejów powszechnych, historia starożytna 
Greków, Rzymian i Germanów pozostawała dla niej, rzecz prosta, nierozwiązaną 
zagadką; klucz zaś do jej rozwiązania dał człowiek, który po pierwsze był 
zupełnie obcy teorii materializmu ekonomicznego i nic o niej nie wiedział, po 
drugie zaś — uczynił to za pomocą czynnika nieekonomicznego. Nieco zabawne 
wrażenie wywiera termin «produkowanie samego człowieka», tzn. 
produkowanie dzieci — termin, którego chwyta się Engels celem zachowania 
chodby więzi słownej z podstawową formułą materializmu ekonomicznego. 
Zmuszony jest jednak przyznad, że życie ludzkości układało się przez wiele 
wieków nie według tej formuły”. Istotnie, bardzo po „prostu” polemizuje pan, p. 
Michajłowski! Teoria polegała na tym, że podstaw dla „oświetlenia” historii 
szukad należy nie w ideologicznych, lecz w materialnych stosunkach 
społecznych. Brak materiału faktycznego nie pozwalał na zastosowanie tej 
metody do analizy niektórych ważnych zjawisk najdawniejszych dziejów Europy, 
np. organizacji rodowej, która wskutek tego pozostawała zagadką11. Ale oto w 
Ameryce zgromadzony przez Morgana bogaty materiał umożliwia mu 
zanalizowanie istoty organizacji rodowej; Morgan doszedł do wniosku, że 
wytłumaczenia je) szukad należy nie w stosunkach ideologicznych (np. prawnych 
lub religijnych), lecz w materialnych. Fakt ów jest, rzecz jasna, świetnym 
potwierdzeniem metody materialistycznej — niczym ponadto. A jeśli p. 
Michajłowski jako zarzut przeciw tej nauce wytacza to, że po pierwsze, klucz do 
najtrudniejszych zagadek historycznych znalazł człowiek „zupełnie obcy” teorii 
materializmu ekonomicznego — tedy można tylko podziwiad, jak dalece ludzie 
potrafią nie odróżniad tego, co przemawia na ich korzyśd, od tego, co zadaje im 
cios okrutny. Po drugie — rozumuje nasz filozof — produkowanie dzieci nie jest 
czynnikiem ekonomicznym. Gdzieżeście jednak wyczytali u Marksa czy Engelsa, 
że mówili właśnie o materializmie ekonomicznym? Gdy charakteryzowali swój 
pogląd na świat, nazywali go po prostu materializmem, ich myśl zasadnicza 
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(która znalazła zupełnie określony wyraz chodby w przytoczonej wyżej cytacie z 
Marksa) polegała na tym, że stosunki społeczne dzielą się na materialne oraz 
ideologiczne. Ostatnie stanowią tylko nadbudowę wznoszącą się nad 
pierwszymi, układającymi się mimo woli i świadomości człowieka jako (wynik) 
forma działalności człowieka zmierzającej do podtrzymania jego bytu. 
Wyjaśnienia form polityczno-prawnych — powiada Marks w przytoczonej 
cytacie — należy szukad w „materialnych stosunkach życia”. Cóż, czy nie sądzi 
przypadkiem p. Michajłowski, że stosunki dotyczące produkowania dzieci należą 
do stosunków ideologicznych? Wyjaśnienia p. Michajłowskiego w tej sprawie są 
tak charakterystyczne, że warto się nad nimi zatrzymad. „Jakkolwiekbyśmy 
mędrkowali nad «produkowaniem dzieci» — powiada — pragnąc ustalid chodby 
więź słowną między nim a materializmem ekonomicznym, jakkolwiekby się 
krzyżowało ono w skomplikowanej sieci zjawisk życia społecznego z innymi 
zjawiskami, między innymi również z ekonomicznymi, posiada ono własne 
podłoże fizjologiczne i psychiczne. (Czy to niemowlętom opowiada pan, p. 
Michajłowski, że produkowanie dzieci posiada podłoże fizjologiczne!? Kogo chce 
pan właściwie zagadad?) Przypomina nam to, że teoretycy materializmu 
ekonomicznego nie uporali się nie tylko z historią, lecz również z psychologią. 
Nie ulega żadnej wątpliwości, że więzi rodowe straciły swe znaczenie w dziejach 
krajów cywilizowanych, jednakowoż wątpliwe jest, czy można to z taką 
pewnością powiedzied o bezpośrednich więziach płciowych i rodzinnych. 
Podlegały one, naturalnie, poważnym zmianom pod naciskiem komplikującego 
się coraz bardziej życia w ogóle, ale przy pewnej zręczności dialektycznej można 
by było dowodzid, że nie tylko stosunki prawne, lecz nawet same stosunki 
ekonomiczne stanowią «nadbudowę» wznoszącą się nad stosunkami płciowymi 
i rodzinnymi. Nie będziemy się tym zajmowali, wskażemy jednak chodby na 
instytucję spadkobrania”. 

Udało się nareszcie naszemu filozofowi opuścid dziedzinę czczych frazesów12 i 
zbliżyd się do określonych faktów, dających się sprawdzid i nie pozwalających z 
taką łatwością „utopid w słowach” istoty rzeczy. Obaczmyż, w jaki sposób nasz 
krytyk Marksa dowodzi, że instytucja spadkobrania jest nadbudową wznoszącą 
się nad stosunkami płciowymi i rodzinnymi. „Przekazuje się w spadku — 
rozważa p. Michajłowski — produkty wytwórczości ekonomicznej („Produkty 
wytwórczości ekonomicznej”!! Jakież to inteligentne! jakie to dźwięczne! i co za 
wytworny język!), a i sama instytucja spadkobrania do pewnego stopnia 
uwarunkowana jest faktem konkurencji ekonomicznej. Ale, po pierwsze, 
przekazuje się w spadku również i wartości niematerialne — co znajduje wyraz 
w trosce o wychowanie dzieci w duchu ojców”. A więc wychowanie dzieci jako 
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częśd składowa instytucji spadkobrania! Np. w rosyjskim kodeksie cywilnym 
istnieje artykuł, według którego „rodzice powinni się starad o to, aby przez wy-
chowanie domowe przygotowad ich (dzieci) obyczaje i współdziaład z zamiarami 
rządu”. Czyżby to właśnie nazywał nasz filozof instytucją spadkobrania? — „po 
drugie zaś — jeżeli nawet pozostaniemy wyłącznie w sferze ekonomicznej — 
jeśli instytucja spadkobrania nie jest do pomyślenia bez produktów 
wytwórczości przekazywanych w spadku, to nie daje się ona również pomyśled 
bez wytworów «produkowania dzieci» — bez nich oraz bez owej 
skomplikowanej i napiętej psychiki, która bezpośrednio się z nimi łączy”. (Proszę 
zwrócid uwagę na język: skomplikowana psychika „łączy się” z wytworami 
produkowania dzieci! Przecież to zachwycające!) A więc instytucja spadkobrania 
jest nadbudową wznoszącą się nad stosunkami rodzinnymi i płciowymi, gdyż 
spadkobranie nie da się pomyśled bez produkowania dzieci! Tod to prawdziwe 
odkrycie Ameryki! Wszyscy sądzili dotychczas, że produkowanie dzieci tak samo 
nie może wytłumaczyd instytucji spadkobrania, jak koniecznośd spożywania 
pokarmu — instytucji własności. Wszyscy mniemali dotąd, że jeżeli np. w Rosji w 
dobie rozkwitu systemu lennego13 ziemia nie mogła byd dziedziczona (ponieważ 
uważano ją tylko za własnośd warunkową), to wytłumaczenia owego faktu 
szukad należy we właściwościach ówczesnej organizacji społecznej. Pan 
Michajłowski zapewne sądzi, że sprawa tłumaczy się po prostu w ten sposób, iż 
psychika, która łączyła się z wytworami produkowania dzieci ówczesnego 
obszarnika nie była dośd skomplikowana. 

Poskrobcie „przyjaciela ludu” — możemy powiedzied parafrazując znany 
aforyzm — a odkryjecie burżua. Istotnie, jakiż inny sens mied mogą owe 
rozważania p. Michajłowskiego o związku instytucji spadkobrania z 
wychowaniem dzieci, z psychiką produkowania dzieci itp. — aniżeli ten, że 
instytucja spadkobrania jest tak samo wieczysta, konieczna i święta jak 
wychowanie dzieci! Co prawda, p. Michajłowski postarał się o pozostawienie 
sobie furtki, oświadczając, że „instytucja spadkobrania uwarunkowana jest do 
pewnego stopnia faktem konkurencji ekonomicznej”, jest to wszakże tylko 
usiłowanie wymigania się od wyraźnej odpowiedzi na pytanie — i to przy 
pomocy niecnych środków. Czy możemy przyjąd do wiadomości tę uwagę, skoro 
nie powiedziano nam ani słowa, do jakiego to właśnie „pewnego stopnia” zależy 
spadkobranie od konkurencji? skoro zupełnie nie wyjaśniono, czym właściwie 
tłumaczy się ten związek między konkurencją a instytucją spadkobrania? W 
rzeczywistości bowiem instytucja spadkobrania już zakłada istnienie własności 
prywatnej, ta zaś ostatnia powstaje dopiero z pojawieniem się wymiany. U jej 
podstaw tkwi powstająca już specjalizacja pracy społecznej oraz zbywanie 
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produktów na rynku. Dopóki np. wszyscy członkowie pierwotnej wspólnoty 
indyjskiej wytwarzali wspólnie wszystkie niezbędne dla siebie produkty — 
niemożliwe też było istnienie własności prywatnej. Kiedy natomiast do 
wspólnoty przeniknął podział pracy i członkowie jej zaczęli zajmowad się, każdy z 
osobna, wytwarzaniem jakiegoś jednego produktu oraz sprzedawad go na rynku, 
wówczas wyrazem tej materialnej odrębności wytwórców towarów stała się 
instytucja własności prywatnej. Zarówno własnośd prywatna jak spadkobranie 
są kategoriami właściwymi takiemu ustrojowi społecznemu, w którym 
ukształtowały się już odrębne drobne rodziny (monogamiczne) i zaczęła rozwijad 
się wymiana. Przykład podany przez p. Michajłowskiego dowodzi czegoś wręcz 
przeciwnego temu, czego chciał dowieśd. 

Znajdujemy również u p. Michajłowskiego jeszcze jedną wskazówkę faktyczną — 
i jest to znowu swego rodzaju perła! „Co się tyczy więzi rodowych — poprawia 
on materializm w dalszym ciągu — wyblakły one w dziejach narodów 
cywilizowanych częściowo istotnie w promieniach oddziaływania form 
wytwórczości (znowu wybieg, tylko jeszcze bardziej jawny. Jakich mianowicie 
form wytwórczości? Czczy frazes!), częściowo jednak roztopiły się w swej 
własnej kontynuacji i uogólnieniu — w więziach narodowych”. A zatem więzi 
narodowe są dalszym ciągiem i uogólnieniem więzi rodowych! Pan Michajłowski 
czerpie widocznie swe wyobrażenia o dziejach społeczeostwa z bajeczki dla 
dzieci, której uczy się gimnazjalistów. Historia społeczności — głosi ta doktryna 
czytanek — polega na tym, że najpierw była rodzina, ta komórka wszelkiego 
społeczeostwa14 następnie zaś — pono — rodzina rozrosła się w plemię, a ple-
mię w paostwo. Jeżeli p. Michajłowski z całą powagą powtarza tę dziecinną 
bzdurę, wykazuje to tylko — pomijając wszystko — że nie ma on najmniejszego 
pojęcia o przebiegu chodby nawet historii Rosji. Jeśli można było mówid o 
ustroju rodowym w starej Rusi, to nie ulega wątpliwości, że już w średniowieczu, 
w okresie paostwa moskiewskiego te więzi rodowe już nie istniały, tzn. paostwo 
opierało się na związkach bynajmniej nie rodowych, lecz terytorialnych: 
klasztory i obszarnicy przyjmowali chłopów z różnych miejscowości, a 
społeczności, które w ten sposób powstawały, były związkami czysto 
terytorialnymi. Jest jednak rzeczą wątpliwą, czy można mówid w odniesieniu do 
owego okresu o więziach narodowych we właściwym znaczeniu tego wyrazu: 
paostwo rozpadało się na poszczególne „ziemie”, po części nawet na księstwa, 
które zachowały żywe ślady dawnej autonomii, swoiste cechy w administracji, 
czasami swe oddzielne wojsko (miejscowi bojarowie szli na wojnę z własnymi 
pułkami), osobne granice celne itd. Dopiero nowy okres historii Rosji (mniej 
więcej od 17 wieku) istotnie charakteryzuje faktyczne zlanie się wszystkich 
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takich dzielnic, ziem i księstw w jedną całośd. Zlanie się to wywołały nie więzi 
rodowe, najczcigodniejszy p. Michajłowski, a nawet nie ich dalszy ciąg i uogól-
nienie: wywołała je wzmagająca się wymiana między dzielnicami, wzrastający 
stopniowo obieg towarowy, skoncentrowanie niewielkich rynków lokalnych w 
jeden rynek ogólnorosyjski. Ponieważ siłą kierowniczą i panami tego procesu 
byli kapitaliści-kupcy, przeto stworzenie tych więzi narodowych było właśnie 
stworzeniem więzi burżuazyjnych. Swymi obydwiema wskazówkami faktycznymi 
p. Michajłowski pobił tylko siebie samego i nie dał nam nic prócz typowych 
burżuazyjnych komunałów — „komunałów”, ponieważ produkowaniem dzieci i 
jego psychiką tłumaczył instytucję spadkobrania, narodowośd zaś więziami 
rodowymi; „burżuazyjnych” dlatego, że kategorie ł nadbudowy jednej określonej 
historycznej formacji Społecznej (opartej na wymianie) traktował jako kategorie 
tak samo ogólne i wieczyste, jak wychowanie dzieci i „bezpośrednie” więzi 
płciowe. 

Najbardziej znamienna jest tu okolicznośd, że gdy tylko nasz subiektywny filozof 
usiłował przejśd od frazesów do konkretnych wskazówek faktycznych, wpadł 
natychmiast w kałużę. I czuje się widocznie doskonale w tej niezbyt czystej 
pozycji: siedzi sobie, stroi piękne miny i rozpryskuje wokół błoto. Chce np. obalid 
twierdzenie, że historia to szereg epizodów walki klasowej; oświadcza więc z 
miną mędrca, że jest to „kraocowośd”, i powiada- założone przez Marksa 
„Międzynarodowe Stowarzyszenie Robotników, zorganizowane w celu walki 
klasowej, nie przeszkodziło francuskim i niemieckim robotnikom wyrzynad i 
rujnowad się nawzajem , co, powiada, dowodzi, że materializm nie uporał się „z 
demonem ambicji narodowej i nienawiści narodowej”. Takie twierdzenie 
wykazuje, że krytyk najzupełniej nie rozumie, iż główną podstawę owej 
nienawiści stanowią nader realne interesy burżuazji handlowej i przemysłowej i 
że rozprawiad o uczuciu narodowym jako czynniku samodzielnym znaczy jedynie 
zaciemniad istotę sprawy. Widzieliśmy zresztą, jak głębokie pojęcie o narodo-
wości posiada nasz filozof. Pan Michajłowski nie umie potraktowad Mię-
dzynarodówki inaczej, jak z czysto bureninowską15 ironią: „Marks — przywódca 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Robotników, które co prawda, rozpadło się, 
ale ma się odrodzid”. Oczywiście gdy w systemie „sprawiedliwej” wymiany 
upatruje się nec plus ultra (szczyt doskonałości) solidarności międzynarodowej, 
jak to rozwałkowuje z mieszczaoską trywialnością kronikarz życia krajowego w 
nrze 2 czasopisma „Russkoje Bogatstwo”, i gdy nie rozumie się tego, że wymiana 
zarówno sprawiedliwa jak niesprawiedliwa, zawsze zakłada i implikuje 
panowanie burżuazji i że bez zniesienia ustroju gospodarczego opartego na 
wymianie nie podobna usunąd stard międzynarodowych — wówczas pokpiwanie 
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z Międzynarodówki staje się zrozumiałe, wówczas staje się zrozumiałe, że p. 
Michajłowski nie jest zgoła w stanie ogarnąd tej prostej prawdy, że nie ma 
innego środka walki z nienawiścią narodową, jak zorganizowanie i zespolenie 
klasy ciemiężonych do walki z klasą ciemiężycieli w każdym poszczególnym 
kraju, jak połączenie takich narodowych organizacji robotniczych w jedną 
międzynarodową armię robotniczą do walki z kapitałem międzynarodowym. Co 
się zaś tyczy tego, że Międzynarodówka nie przeszkodziła robotnikom wyrzynad 
się wzajemnie, to dośd przypomnied p. Michałowskiemu wydarzenia Komuny, 
które daty wyraz rzeczywistemu stosunkowi zorganizowanego proletariatu do 
klas rządzących prowadzących wojnę. 

Szczególnie oburzające w całej tej polemice p. Michajłowskiego są właśnie jego 
chwyty. Jeżeli nie zadowala go taktyka Międzynarodówki, jeżeli nie podziela idei, 
w imię których organizują się robotnicy europejscy — niechby przynajmniej 
krytykował je wprost i otwarcie, wyłuszczając jak ma wyglądad jego zdaniem 
taktyka bardziej celowa, jakie poglądy są słuszniejsze. Nie wysuwa jednak 
żadnych określonych, sprecyzowanych zarzutów, lecz rozrzuca jedynie to tu, to 
tam, wśród istnego morza frazesów, bezmyślne szyderstwa. Jakże nie nazwad 
tego biotem? Zwłaszcza jeżeli uwzględnimy, że w Rosji obrona idei i taktyki 
Międzynarodówki w sposób legalny jest niemożliwa? Podobne też chwyty 
stosuje p. Michajłowski w polemice z marksistami rosyjskimi; nie zadając sobie 
trudu sumiennego i ścisłego sformułowania tych czy innych ich twierdzeo, aby 
poddad je otwartej i wyraźnej krytyce, woli czepiad się podchwyconych strzępów 
argumentacji marksistowskiej i przekręcad ją. Osądźcież sami: „Marks był zbyt 
rozumny i uczony, aby mniemad, że to on właśnie odkrył ideę konieczności 
dziejowej i prawidłowości zjawisk społecznych... Na niższych szczeblach (drabiny 
marksistowskiej)16 nie wiedzą (że «idea konieczności dziejowej nie jest nowością 
wynalezioną lub odkrytą przez Marksa, lecz dawno ustaloną prawdą») lub 
przynajmniej mają mgliste pojęcie o tym wielowiekowym nakładzie sił i energii 
umysłu, jaki zużyto na ustalenie tej prawdy”. 

Rzecz jasna, że podobne oświadczenia mogą istotnie wywrzed wrażenie na takiej 
publiczności, która pierwszy raz słyszy o marksizmie, i że w stosunku do niej 
krytyk może łatwo osiągnąd cel, jaki sobie stawia: wypaczyd, podowcipkowad i 
„zwyciężyd” (taką opinię wydają podobno współpracownicy czasopisma „R. B-
wo” o artykułach p. Michajłowskiego). Każdy, kto chod trochę obznajmiony jest z 
Marksem, dostrzeże od razu, jak fałszywe i naciągnięte są podobne chwyty. 
Można nie zgadzad się z Marksem, lecz nie podobna zaprzeczad, że formułował 
on nadzwyczaj wyraźnie te swoje poglądy, które stanowiły „nowośd” wobec 
poglądów dawnych socjalistów. Nowośd polegała na tym, że dawni socjaliści 
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uważali za wystarczające dla uzasadnienia swych poglądów wykazanie ucisku 
mas w ustroju współczesnym, wykazanie wyższości takiego ustroju, w którym 
każdy otrzymywałby to, co sam wypracował, wykazanie zgodności tego 
idealnego ustroju z „naturą ludzką”, z pojęciem rozumnego i etycznego życia itd. 
Marks uważał za niemożliwe zadowolid się takim socjalizmem. Nie poprzestając 
na charakterystyce ustroju współczesnego, na jego ocenie i potępieniu, dał on 
jego wytłumaczenie naukowe, sprowadzając ten ustrój współczesny, różny w 
rozmaitych paostwach europejskich i nieeuropejskich, do podstawy ogólnej — 
do kapitalistycznej formacji społecznej, której prawa funkcjonowania i rozwoju 
poddał obiektywnej analizie (wykazał nieuchronnośd wyzysku w tym ustroju). 
Nie uważał również za możliwe zadowolid się twierdzeniem, że naturze ludzkiej 
odpowiada wyłącznie ustrój socjalistyczny — jak utrzymywali wielcy socjaliści 
utopijni oraz ich nędzni epigoni, socjologowie subiektywni. Na podstawie tejże 
obiektywnej analizy ustroju kapitalistycznego dowodził Marks konieczności jego 
przekształcenia w ustrój socjalistyczny. Do kwestii, jak mianowicie tego dowodził 
i jak polemizował z nim p. Michajłowski, jeszcze powrócimy. Oto źródło tego 
powoływania się na koniecznośd, które często spotkad można u marksistów. Że 
p. Michajłowski wypacza tu zagadnienie, jest rzeczą oczywistą: opuścił całą treśd 
faktyczną teorii, całą jej istotę i przedstawił sprawę w takim świetle, jak gdyby 
cała teoria sprowadzała się do jednego wyrazu „koniecznośd” („nie można 
powoływad się wyłącznie na nią w skomplikowanych sprawach praktycznych”), 
jak gdyby dowód na rzecz owej teorii polegał na tym, że tego wymaga 
koniecznośd dziejowa. Innymi słowy, przemilczawszy treśd doktryny uczepił się 
jednego jej terminu i zaczyna teraz znowu natrząsad się z owej „trywialnej 
wytartej monety”, w którą sam właśnie raczył przeobrazid naukę Marksa. Nie 
będziemy oczywiście śledzili tych łamaoców — poznaliśmy je już w 
dostatecznym stopniu. Niechaj sobie p. Michajłowski wywraca koziołki gwoli 
zabawie i zadowoleniu p. Burenina (który nie darmo w gazecie „Nowoje 
Wremia” pogłaskał go po główce), niechaj sobie, po złożeniu ukłonu Marksowi, 
ujada nao cichaczem: „jego polemika z utopistami i idealistami jest zresztą 
jednostronna sama przez się”, tzn. nawet i bez powtarzania jej argumentów 
przez marksistów. Nie możemy w żadnym razie nazwad tych wybryków inaczej 
niż ujadaniem, gdyż nie przytoczył on literalnie ani jednego faktycznego, 
określonego, sprawdzalnego zarzutu przeciwko tej polemice, a zatem — mimo 
że z największą chęcią podjęlibyśmy dyskusję na ten temat, uważając tę 
polemikę za nader ważną dla rozwiązania rosyjskich zagadnieo socjalistycznych 
— nie jesteśmy po prostu w stanie odpowiadad na ujadanie i możemy jedynie 
wzruszyd ramionami: 
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Chybaż ten mopsik silny nad pojęcie, 

Skoro na słonia szczeka tak zawzięcie!17  

 

Dośd ciekawe są następujące po wyżej opisanych dalsze rozważania p. 
Michajłowskiego na temat konieczności dziejowej, ponieważ odsłaniają one 
przed nami chodby częściowo istotny bagaż ideowy „naszego znanego 
socjologa” (tytuł, którym liberalni przedstawiciele naszego „kulturalnego 
społeczeostwa” darzą p. Michajłowskiego na równi z p. W. W18). Mówi on o 
„konflikcie między ideą konieczności dziejowej a znaczeniem działalności 
jednostki”: działacze społeczni są w błędzie uważając się za działaczy, są bowiem 
sami „działani”, są „marionetkami, poruszanymi z tajemniczego podziemia przez 
immanentne prawa konieczności dziejowej” — taki wniosek wynika, ponod, z 
owej idei, nazwanej też z rzeczonej racji „jałową” i „mglistą”. Nie każdy 
chyba czytelnik zrozumie, skąd zaczerpnął p. Michajłowski wszystkie te brednie 
— marionetki itp. Chodzi o to, że jednym z ulubionych koników subiektywnego 
filozofa jest idea konfliktu między determinizmem a moralnością, między 
koniecznością dziejową a znaczeniem jednostki. Wypisał na ten temat stosy 
papieru i nagadał mnóstwo sentymentalno-mieszczaoskich bzdur, aby 
rozstrzygnąd ów konflikt na rzecz moralności oraz roli jednostki. W 
rzeczywistości nie ma tutaj żadnego konfliktu: został on wymyślony przez p. 
Michajłowskiego, który się obawiał (i nie bezpodstawnie), że determinizm 
pozbawi gruntu tak bardzo umiłowaną przezeo moralnośd mieszczaoską. Idea 
determinizmu, stwierdzając koniecznośd czynów ludzkich, odrzucając głupią 
bajeczkę o wolności woli, bynajmniej nie przekreśla ani rozumu, ani sumienia 
człowieka, ani możliwości oceny jego czynów. Wprost przeciwnie, jedynie 
pogląd deterministyczny umożliwia właśnie ścisłą i słuszną ocenę, nie zaś 
zwalanie wszystkiego, co się komuś podoba, na wolną wolę. Podobnie idea 
konieczności dziejowej nie podważa również bynajmniej roli jednostki w 
dziejach; cała historia składa się właśnie z czynów jednostek będących 
niewątpliwie działaczami. Istotne zagadnienie powstające przy ocenie 
społecznej działalności jednostki polega na tym, w jakich warunkach działalnośd 
ta ma zapewnione powodzenie? co jest rękojmią, że działalnośd ta nie 
pozostanie pojedynczym aktem tonącym w morzu aktów przeciwstawnych? Na 
tym polega również zagadnienie, które socjaldemokraci rozstrzygają odmiennie 
od innych socjalistów rosyjskich: w jaki sposób działalnośd, zmierzająca do 
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realizacji ustroju socjalistycznego, powinna wciągnąd masy, aby osiągnąd 
poważne wyniki? Rzecz jasna, że rozwiązanie tego zagadnienia zależy wprost i 
bezpośrednio od oceny układu sił społecznych w Rosji, walki klas, z której składa 
się rzeczywistośd rosyjska — i tu p. Michajłowski znowu krążył tylko dokoła tego 
zagadnienia i nie usiłował nawet dokładnie go postawid oraz spróbowad dad 
takie czy Inne jego rozwiązanie. Socjaldemokratyczne rozwiązanie tego 
zagadnienia opiera się, jak wiadomo, na poglądzie, że rosyjski ustrój 
ekonomiczny jest reprezentowany przez społeczeostwo burżuazyjne, z którego 
może byd jedno tylko wyjście, wynikające w sposób konieczny z samej istoty 
ustroju burżuazyjnego — mianowicie walka klasowa proletariatu z burżuazją. 
Rzecz prosta, że poważna krytyka powinna by właśnie zwrócid się bądź 
przeciwko poglądowi, że ustrój nasz jest burżuazyjny, bądź też przeciwko 
pojęciom o istocie owego ustroju oraz praw jego rozwoju — ale p. 
Michajłowski nie myśli nawet o poruszaniu poważnych zagadnieo. Woli wymigad 
się za pomocą czczej deklamacji o tym, że koniecznośd — to zbyt ogólnikowy 
nawias itp. Ależ każda idea, p Michajłowski, okaże się zbyt ogólnikowym 
nawiasem, skoro — jak to się robi z suszonym uklejem — początkowo wyrzuci 
pan z niej całą treśd, potem zaś będzie się pan grzebał w pozostałej łusce! Ta 
dziedzina łuski okrywającej istotnie poważne, palące zagadnienia współ-
czesności jest umiłowaną dziedziną p. Michajłowskiego; np. ze szczególną dumą 
podkreśla on, że „materializm ekonomiczny ignoruje lub niesłusznie oświetla 
zagadnienie bohaterów i tłumu”. Widzicie paostwo — zagadnienie: z walki 
jakich klas i na jakim gruncie kształtuje się współczesna rzeczywistośd rosyjska — 
jest zapewne zbyt ogólnikowe dla p. Michajłowskiego, toteż woli je ominąd. 
Natomiast zagadnienie stosunków między bohaterem a tłumem bez względu na 
to, czy jest to tłum składający się z robotników, chłopów, fabrykantów, 
obszarników — takie zagadnienie interesuje go w najwyższym stopniu. Są to 
może i „ciekawe” zagadnienia, ale czynid materialistom zarzut z tego, że 
wszystkie ich wysiłki mają na celu rozwiązanie kwestii, dotyczących 
bezpośrednio wyzwolenia klasy pracującej, znaczy byd miłośnikiem nauki 
filisterskiej — i nic więcej. W konkluzji swej „krytyki” (?) materializmu darzy nas 
p. Michajłowski jeszcze jedną próbą opacznego przedstawienia faktów i jeszcze 
jednym fałszerstwem. Podając w wątpliwośd słusznośd twierdzenia Engelsa, że 
„Kapitał” był przemilczany przez przysięgłych ekonomistów19 (przy czym w 
charakterze uzasadnienia przytacza się tak zabawny argument, że w Niemczech 
istnieje wiele uniwersytetów!), p. Michajłowski powiada: „Marks nie miał 
bynajmniej na względzie właśnie tej sfery czytelników (robotników) spodziewał 
się czegośkolwiek również od ludzi nauki”. Całkiem niesłusznie: Marks doskonale 
rozumiał, jak mało liczyd można na bezstronnośd burżuazyjnych przedstawicieli 
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nauki i na krytykę naukową z ich strony, i w posłowiu do 2 wydania „Kapitału” 
wypowiedział się w tej sprawie zupełnie jasno Mówi tam: „Zrozumienie, z jakim 
tak szybko spotkał się „Kapitał” w szerokich kołach niemieckiej klasy robotniczej, 
jest najlepszą nagrodą za moją pracę. Pan Meyer — człowiek zajmujący w 
zagadnieniach ekonomicznych stanowisko burżuazyjne — wypowiedział w 
pewnej broszurze, ogłoszonej drukiem podczas wojny francusko-pruskiej, 
zupełnie słuszną myśl, że wybitny zmysł teoretyczny (der grosse theoretische 
Sinn), który uchodził za dziedziczną domenę Niemców, zanikł zupełnie wśród 
tzw. klas wykształconych, odradza się natomiast na nowo w niemieckiej klasie 
robotniczej”. 

Fałszerstwo znowu dotyczy materializmu i skonstruowano je w zupełności 
według pierwszego szablonu. „Teoria (materializmu) nigdy nie została naukowo 
uzasadniona i sprawdzona”. Tak brzmi teza. Dowód: „Poszczególne dobre 
stronice o treści historycznej u Engelsa, Kautskiego oraz również niektórych 
innych (jak i w czcigodnej pracy Blossa) mogłyby się obejśd bez etykietki 
materializmu ekonomicznego, ponieważ (zauważcie: „ponieważ”!) w 
rzeczywistości (sic!) uwzględniają całokształt życia społecznego, chodby nawet z 
przewagą struny ekonomicznej w owym akordzie”. Wniosek...: „materializm 
ekonomiczny nie stanął w nauce na wysokości zadania”. 

Znany kawał! Chcąc dowieśd bezpodstawności teorii, p. Michajlowski z początku 
ją wypacza, przypisując jej niedorzeczną tendencję ignorowania całokształtu 
życia społecznego — podczas gdy, wręcz odwrotnie, materialiści (marksiści) byli 
pierwszymi socjalistami, którzy wysunęli zagadnienie konieczności analizy nie 
tylko strony ekonomicznej, lecz wszystkich stron życia społecznego20— 
następnie stwierdza, że „w praktyce” materialiści „dobrze” tłumaczyli całokształt 
życia społecznego za pomocą ekonomiki (fakt godzący oczywiście w autora) — i 
wreszcie wysnuwa wniosek, że materializm „nie stanął na wysokości zadania”. 
Ale za to paoskie fałszerstwa, p. Michajłowski, okazały się w zupełności na 
wysokości zadania! 

Oto wszystko, co przytacza p. Michajłowski dla „obalenia” materializmu. 
Powtarzam, nie ma tutaj żadnej krytyki, jest natomiast czcza, pretensjonalna 
gadanina. Jeżeli zapytamy kogokolwiek, jakie argumenty przytoczył p. 
Michajłowski przeciwko poglądowi, że stosunki produkcji stanowią podstawę 
wszystkich pozostałych stosunków? za pomocą czego obalał słusznośd pojęcia 
formacji społecznej oraz przyrodniczego procesu rozwoju tych formacji, pojęcia 
opracowanego przez Marksa za pomocą metody materialistycznej? jak 
dowodził, że błędna jest materialistyczna interpretacja rozmaitych zagadnieo 
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historycznych, przytoczona chodby przez tych pisarzy, których sam wymienił? — 
każdy zmuszony będzie odpowiedzied: żadnych argumentów nie przytaczał, 
żadnymi argumentami nie obalał, żadnych błędów nie wskazywał. Krążył jedynie 
dookoła sprawy, usiłując zaciemniad sedno rzeczy za pomocą frazesów i 
wymyślając przy tej okazji różne błahe wybiegi. 

Trudno spodziewad się od takiego krytyka czegoś poważnego, gdy w nrze 2 
czasopisma „Russkoje Bogatstwo” w dalszym ciągu obala marksizm. Cała różnica 
polega na tym, że wynalazczośd w dziedzinie fałszerstw już się wyczerpała i że 
zaczyna korzystad z cudzych pomysłów. 

Na początku rozprawia szeroko o „złożoności” życia społecznego: oto, powiada, 
weźmy chodby galwanizm, który też wiąże się z materializmem ekonomicznym, 
gdyż doświadczenia Galvaniego „wywarły wrażenie” również na Heglu. 
Zdumiewająca bystrośd umysłu! Z takim samym powodzeniem można by 
również ustalid związek między p. Michajłowskim a cesarzem chioskim! Czyż 
można stąd wysnud inny wniosek niż ten, że są ludzie, którym sprawia 
przyjemnośd pleśd bzdury?! 

„Istota historycznego biegu rzeczy — ciągnie dalej p. Michajłowski — w ogóle 
nieuchwytna, nie została uchwycona również przez doktrynę materializmu 
ekonomicznego, jakkolwiek opiera się ona widocznie na 2 filarach: na odkryciu 
wszechokreślającego znaczenia form produkcji i wymiany oraz na bezsporności 
procesu dialektycznego”. 

A więc materialiści opierają się na „bezsporności” procesu dialektycznego! tzn. 
opierają swe teorie socjologiczne na triadach Hegla. Mamy przed sobą owo 
szablonowe oskarżenie marksizmu o posługiwanie się dialektyką heglowską, 
które, zdawałoby się, zaszargali już dostatecznie burżuazyjni krytycy Marksa. Nie 
mogąc przytoczyd jakiegoś istotnego zarzutu przeciwko samej doktrynie, 
panowie ci czepiali się sposobu wyrażania się Marksa, atakowali pochodzenie 
teorii, mniemając, że podważą w ten sposób jej istotę. I p. Michajłowski ucieka 
się bez żenady do podobnych chwytów. Pretekstem stał się dlao jeden rozdział 
w dziele Engelsa przeciwko atakującemu dialektykę Marksa Duhringowi. Engels 
mówi, że Marks nawet nie zamierzał nigdy „dowodzid” czegokolwiek za pomocą 
triad heglowskich, że Marks tylko studiował i badał proces realny, że za jedyny 
sprawdzian teorii uznawał jej zgodnośd z rzeczywistością. Jeśli zaś, powiada, 
okazywało się przy tym niekiedy, że rozwój pewnego zjawiska społecznego 
podpadał pod schemat heglowski: twierdzenie — negacja — negacja negacji, to 
nie ma w tym nic dziwnego, nie jest to bowiem w ogóle rzadkością w przyrodzie. 
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I Engels zaczyna przytaczad przykłady z dziedziny historii przyrody (rozwój 
ziarna) i społeczeostwa — jak np., że oto najpierw istniał komunizm pierwotny, 
następnie własnośd prywatna, potem — kapitalistyczne uspołecznienie pracy; 
albo: początkowo prymitywny materializm, następnie — idealizm i wreszcie — 
materializm naukowy itp. Dla każdego jest jasne, że punkt ciężkości argu-
mentacji Engelsa tkwi w tym, iż zadaniem materialistów jest wierne i dokładne 
przedstawienie rzeczywistego procesu historycznego, że obstawanie przy 
dialektyce, dobór przykładów dowodzących prawdziwości triady — to nic 
innego, jak pozostałośd owego heglizmu, z którego wyrósł socjalizm naukowy, 
pozostałośd jego sposobu wysławiania się. W samej rzeczy, skoro kategorycznie 
oświadczono, że „dowodzenie” czegośkolwiek za pomocą triad jest 
niedorzecznością, że nikt o tym nawet nie myślał — jakież znaczenie mogą mied 
wówczas przykłady procesów „dialektycznych”? Czyż nie jest rzeczą jasną, że 
chodzi tu jedynie o wskazanie pochodzenia doktryny i o nic ponadto? Czuje to 
sam p. Michajłowski, gdy mówi, że nie wypada czynid teorii zarzutu z powodu jej 
pochodzenia. Aby jednak upatrywad w rozważaniach Engelsa coś więcej prócz 
pochodzenia teorii, trzeba byłoby oczywiście dowieśd, że materialiści 
rozstrzygnęli chodby jedno zagadnienie historyczne nie na podstawie 
dotyczących tego zagadnienia faktów, lecz za pomocą triad. Czy p. Michajłowski 
usiłował tego dowieśd? Bynajmniej Przeciwnie, zmuszony był sam przyznad, że 
„Marks tak dalece napełnił pusty schemat dialektyczny treścią faktyczną, że 
można schemat zdjąd z tej treści jak pokrywkę z filiżanki, nic przy tym nie 
zmieniając” (o wyjątku, jaki czyni tu p. Michajłowski — co do przyszłości — 
powiemy jeszcze poniżej) Skoro tak się ma rzecz, to czemuż p. Michajłowski 
zajmuje się tak gorliwie ową pokrywką, która nic nie zmienia? Po cóż rozprawia, 
że materialiści „opierają się” na bezsporności procesu dialektycznego? Po cóż 
oświadcza, walcząc z ową pokrywką, że walczy z jednym z „filarów” socjalizmu 
naukowego, skoro jest to wprost nieprawdą? 

Nie będę, oczywiście, zajmował się tym, jak p. Michajłowski analizuje przykłady 
triad, nie ma to bowiem, powtarzam, żadnego związku ani z materializmem 
naukowym, ani z marksizmem rosyjskim. Ciekawe jest jednak pytanie: jakież 
miał jednak podstawy p. Michajłowski, by tak dalece wypaczad stanowisko 
marksistów wobec dialektyki? Miał po temu dwie podstawy: po pierwsze p. 
Michajłowski słyszał, że dzwonią, ale nie pojął, w którym kościele; po drugie p. 
Michajłowski popełnił (albo ściśle zapożyczył od Dühringa) jeszcze jedno 
fałszerstwo. 

Ad 1)  Czytając literaturę marksistowską, spotykał się p. Michajłowski ciągle z 
„metodą dialektyczną” w nauce społecznej, z „myśleniem dialektycznym” — 
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znowu w sferze zagadnieo społecznych (o której jedynie jest tu mowa) itp. Uznał 
w prostocie ducha (dobrze, jeżeli tylko w prostocie), że metoda ta polega na 
rozwiązywaniu wszystkich zagadnieo socjologicznych według praw triady 
heglowskiej. Gdyby potraktował sprawę chodby cokolwiek uważniej, musiałby 
się przekonad, jak niedorzeczne jest to mniemanie. Metodą dialektyczną — w 
przeciwieostwie do metafizycznej — nazywali Marks i Engels nic innego, jak 
tylko metodę naukową w socjologii, polegającą na tym, że społeczeostwo 
rozpatruje się jako pozostający w ciągłym rozwoju żywy organizm (nie zaś jako 
coś mechanicznie sprzęgniętego i umożliwiającego zatem wszelkie dowolne 
kombinacje poszczególnych elementów społecznych); dla poznania tego 
organizmu niezbędna jest obiektywna analiza stosunków produkcji, tworzących 
daną formację społeczną, zbadanie praw jej funkcjonowania i rozwoju. 
Postaramy się zilustrowad poniżej na przykładzie własnych rozważao p. 
Michajłowskiego stosunek metody dialektycznej do metafizycznej (pod to 
ostatnie pojęcie podpada niewątpliwie również metoda subiektywna w 
socjologii). Teraz zaś zaznaczymy tylko, że każdy, kto przeczytał definicję i opis 
metody dialektycznej bądź u Engelsa (w polemicé z Dühringiem. Po rosyjsku: 
„Rozwój socjalizmu od utopii do nauki”), bądź też u Marksa (różne uwagi w 
„Kapitale” oraz „Posłowie” do 2 wydania; „Nędza filozofii”) — zobaczy, że nie 
ma nawet mowy o triadach Hegla, a rzecz cała sprowadza się do rozpatrywania 
ewolucji społecznej jako przyrodniczego procesu rozwoju formacji społeczno-
eknomicznych. Jako dowód przytoczę in extenso opis metody dialektycznej, 
dokonany w czasopiśmie „Wiestnik Jewropy”21 z r. 1872, w nrze 5 (notatka: 
„Punkt widzenia krytyki polityczno-ekonomicznej u Karola Marksa”), a cytowany 
przez Marksa w „Posłowiu” do 2 wydania „Kapitału”. Marks powiada tam, że 
metoda zastosowana przezeo w „Kapitale” została źle zrozumiana. „Recenzenci 
niemieccy krzyczeli, oczywiście, o sofistyce heglowskiej”. I oto, by jaśniej 
przedstawid swą metodę, Marks przytacza jej opis we wskazanej notatce. Dla 
Marksa — czytamy tam — ważne jest tylko jedno: mianowicie — znaleźd prawo 
rządzące zjawiskami, które on bada, a przy tym szczególną wagę ma dlao prawo 
zmiany, rozwoju tych zjawisk, przejścia ich od jednej formy do drugiej, od 
jednego układu stosunków społecznych do drugiego. Dlatego Marks dba o 
jedno: o to, aby za pomocą ścisłego badania naukowego wykazad koniecznośd 
danego układu stosunków społecznych, ustalając możliwie najbardziej 
wyczerpująco te fakty, które stanowią dlao punkty wyjścia i oparcia. W tym celu 
wystarcza mu zupełnie, jeżeli dowodząc konieczności ustroju współczesnego 
dowodzi zarazem konieczności innego ustroju, który musi niechybnie wyrosnąd z 
poprzedniego — bez względu na to, czy ludzie w to wierzą, czy też nie wierzą, 
czy uświadamiają to sobie, czy też nie uświadamiają sobie tego. Marks 
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rozpatruje rozwój społeczny jako proces przyrodniczy, podlegający prawom nie 
tylko niezależnym od woli, świadomości i zamiarów ludzi, lecz, przeciwnie, 
określający ich wolę, świadomośd i zamiary. (Do wiadomości pp. 
subiektywistów, wyodrębniających ewolucję społeczną z przyrodniczej właśnie 
na tej podstawie, że człowiek stawia sobie świadomie „cele”, kieruje się 
określonymi ideałami). Skoro pierwiastek świadomości gra tak dalece podrzędną 
rolę w dziejach kultury, to rozumie się samo przez się, że krytyka, której przed-
miotem jest ta właśnie kultura, mniej niż na czymkolwiek innym opierad się 
może na jakiejkolwiek formie lub jakim bądź wyniku świadomości. Inaczej 
mówiąc, punktem wyjścia może byd dla niej bynajmniej nie idea, lecz jedynie 
zjawisko zewnętrzne, obiektywne. Krytyka powinna polegad na tym, aby 
porównad i zestawid dany fakt nie z ideą, lecz z innym faktem; ważne jest dla 
niej jedynie to, aby obydwa fakty zbadane zostały możliwie ściśle i aby stanowiły 
w stosunku do siebie różne momenty rozwoju, przy czym konieczne jest 
zwłaszcza, żeby zbadany został tak samo ściśle cały szereg określonych stanów, 
ich kolejnośd oraz związek między rozmaitymi szczeblami rozwoju. Marks 
odrzuca właśnie myśl, jakoby prawa życia ekonomicznego były jednakowe 
zarówno dla przeszłości jak dla teraźniejszości Przeciwnie, każdy okres 
historyczny posiada swe własne prawa. Życie ekonomiczne stanowi zjawisko 
analogiczne do historii rozwoju w innych dziedzinach biologii. Dawni ekonomiści 
nie rozumieli istoty praw ekonomicznych, gdy porównywali je z prawami fizyki i 
chemii. Głębsza analiza wykazuje, że organizmy społeczne różnią się od siebie 
równie głęboko, jak organizmy zwierząt i roślin. Stawiając sobie za zadanie 
zbadanie z tego punktu widzenia kapitalistycznej organizacji ekonomicznej, 
Marks formułuje tym samym z naukową ścisłością cel, do którego powinno 
dążyd wszelkie ścisłe badanie życia ekonomicznego. Znaczenie naukowe takiego 
badania polega na wyjaśnieniu tych szczególnych (historycznych) praw, które 
regulują powstanie, istnienie, rozwój i śmierd danego organizmu społecznego i 
zamianę go przez inny, wyższy organizm. 

Oto opis metody dialektycznej, który Marks wyłowił z mnóstwa notatek o 
„Kapitale” w czasopismach i dziennikach i przetłumaczył na język niemiecki 
dlatego, że ta charakterystyka metody jest, jak sam powiada, zupełnie ścisła. 
Zachodzi pytanie, czy wspomina się tu chodby o triadach, trychotomiach, 
bezsporności procesu dialektycznego itp. bzdurach, z którymi toczy tak rycerski 
bój p. Michajłowski? I w ślad za tym opisem Marks powiada wręcz, że jego 
metoda jest „wprost przeciwstawna” metodzie Hegla. Według Hegla, zgodnie z 
prawami dialektycznymi triady, rozwój rzeczywistości określony jest przez 
rozwój idei. Tylko w tym wypadku można, rozumie się, rozprawiad o znaczeniu 
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triad, o bezsporności procesu dialektycznego. Według mnie przeciwnie — 
powiada Marks — „to co idealne, jest tylko odbiciem tego, co materialne”. I cała 
rzecz sprowadza się w ten sposób do „pozytywnego rozumienia teraźniejszości i 
jej koniecznego rozwoju”: dla triad nie pozostaje innego miejsca poza rolą 
pokrywki i łuski („kokietowałem językiem heglowskim” — powiada Marks w 
tymże posłowiu), która może interesowad jedynie filistrów. Nasuwa się teraz 
pytanie, co powinniśmy sądzid o człowieku, który zapragnął krytykowad jeden z 
„filarów” materializmu naukowego, tzn. dialektykę, i zaczął mówid o wszystkim, 
co się komu żywnie podoba, nawet o żabach i o Napoleonie, ale tylko nie o tym, 
na czym polega owa dialektyka, nie o tym, czy rozwój społeczeostwa jest 
rzeczywiście procesem przyrodniczym? czy słuszne jest materialistyczne pojęcie 
o formacjach społeczno-ekonomicznych jako odrębnych organizmach 
społecznych? czy słuszne są metody obiektywnej analizy owych formacji? czy w 
istocie idee społeczne nie określają rozwoju społecznego, lecz same są przezeo 
określane? itd. Czy można przypuścid w tym wypadku samo tylko 
niezrozumienie? 

Ad 2). Po takiej „krytyce” dialektyki p. Michajłowski imputuje Marksowi metody 
dowodzenia „za pomocą” triady heglowskiej i prowadzi z nimi, rzecz jasna, 
zwycięską walkę. „W stosunku do przyszłości — powiada — prawa immanentne 
społeczeostwa sformułowane są wyjątkowo dialektycznie” (Na tym właśnie 
polega wspomniany wyżej wyjątek). Rozumowanie Marksa o nieuchronności 
wywłaszczenia wywłaszczycieli w wyniku działania praw rozwojowych 
kapitalizmu posiada „wyjątkowo dialektyczny charakter”. Marksowski „ideał” 
wspólnego władania ziemią i kapitałem, „jeśli idzie o nieuchronnośd i 
bezspornośd tego ideału trzyma się wyłącznie na koocu heglowskiego 
trójczłonowego łaocucha”. 

Argument ten zapożyczony jest całkowicie od Dühringa, który posługiwał się nim 
w swej „Krytycznej historii ekonomii narodowej i socjalizmu” (3-cie wydanie, 
1879. S. 486—487) . Pan Michajłowski nie wspomina przy tym ani słówkiem o 
Dühringu. Byd może, zresztą, że wpadł samodzielnie na pomysł takiego 
fałszowania Marksa? 

Świetną odpowiedź Dühringowi dał Engels, a ponieważ cytuje on również 
krytykę Dühringa, ograniczamy się zatem do tej odpowiedzi Engelsa. Czytelnik 
zobaczy, że stosuje się ona całkowicie również do p. Michajłowskiego. 

...«Ten szkic historyczny (geneza tak zwanej pierwotnej akumulacji kapitału w 
Anglii) — powiada Dühring — jest jeszcze rzeczą stosunkowo najlepszą w książce 
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Marksa, a byłby jeszcze lepszy, gdyby nie opierał się, poza naukowymi, jeszcze 
na dialektycznych szczudłach. Mianowicie heglowskie zaprzeczenie zaprzeczenia 
musi tu w braku lepszych i jaśniejszych sposobów pełnid funkcje położnej, która 
wydobywa przyszłośd z łona przeszłości... Zniesienie własności indywidualnej, 
które odbywało się we wspomniany sposób od w XVI, to pierwsze zaprzeczenie. 
Po nim nastąpi drugie jako zaprzeczenie zaprzeczenia, a więc przywrócenie 
«własności indywidualnej», ale w formie wyższej, opartej o wspólne władanie 
ziemią i narzędziami pracy. Jeżeli pan Marks nazwał tę nową «własnośd indywi-
dualną» jednocześnie «własnością społeczną», to występuje tu przecież 
heglowska wyższa jednośd, w której sprzecznośd ma byd zniesiona, mianowicie 
— zgodnie z grą słów — zarówno przezwyciężona jak zachowana. 

...Wywłaszczenie wywłaszczycieli jest wobec tego automatycznym niejako 
wynikiem rzeczywistości historycznej w jej materialnie zewnętrznych 
stosunkach.. Trudno byłoby chyba powoływaniem się na heglowskie bzdury, 
takie jak zaprzeczenie zaprzeczenia, przekonad rozsądnego człowieka o 
konieczności wspólnego władania ziemią i kapitałem. Mglista dwoistośd 
marksowskich poglądów nie zdziwi zresztą nikogo, kto wie, jakie rzeczy można 
wykoncypowad, a raczej, jakie niedorzeczności muszą wyniknąd z heglowskiej 
dialektyki przyjętej za podstawę naukową Nie wtajemniczonemu w te sztuki 
trzeba wyraźnie oświadczyd, że pierwsze zaprzeczenie u Hegla to katechizmowe 
pojęcie grzechu pierworodnego, a drugie zaprzeczenie — to takież pojęcie 
wyższej jedności prowadzącej do odkupienia. Na takim analogistycznym 
dziwolągu, zapożyczonym ze sfery religii nie należałoby chyba budowad logiki 
faktów... Pan Marks zostaje sobie spokojnie w mglistym świecie swojej 
indywidualnej i społecznej zarazem własności, a rozwiązanie głębokiej zagadki 
dialektycznej pozostawia swoim adeptom». Tyle pan Dühring. 

A więc — konkluduje Engels — konieczności rewolucji społecznej 

utworzenia ustroju opartego o wspólną własnośd ziemi i wytworzonych przez 
pracę środków produkcji nie potrafi Marks dowieśd inaczej, jak przez powołanie 
się na heglowskie zaprzeczenie zaprzeczenia; a budując swoją socjalistyczną 
teorię na tym zapożyczonym z religii dziwolągu analogistycznym, dochodzi do 
wniosku, że w przyszłym społeczeostwie panowad będzie własnośd 
indywidualna i społeczna zarazem jako heglowska wyższa jednośd zniesionej 
sprzeczności22. 

Pozostawmy na razie w spokoju zaprzeczenie zaprzeczenia i przyjrzyjmy się 
«własności indywidualnej i społecznej zarazem». Pan Dühring nazywa ją 
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«mglistym światem» i, rzecz ciekawa, ma w tym istotnie rację. Niestety, jednak 
nie Marks znajduje się w tym mglistym świecie, tylko znów sam pan Dühring... 
Korygując Marksa według Hegla, podsuwa mu wyższą jednośd własności, o 
której Marks ani słowem nie wspomniał. 

U Marksa czytamy: «Jest to zaprzeczenie zaprzeczenia. Przywraca ono własnośd 
indywidualną, ale na podstawie zdobyczy ery kapitalistycznej, kooperacji 
wolnych pracowników i wspólnego władania przez nich ziemią oraz 
wytworzonymi przez ich pracę środkami produkcji. Przekształcenie opartej na 
własnej pracy, rozdrobnionej własności prywatnej jednostek we własnośd 
kapitalistyczną jest oczywiście procesem nieporównanie bardziej długotrwałym, 
dotkliwym i trudnym niż przekształcenie — opartej już faktycznie o
 produkcję społeczną — kapitalistycznej własności prywatnej we własnośd 
społeczną». Oto wszystko. Stan wytworzony przez wywłaszczenie 
wywłaszczycieli zostaje więc określony jako przywrócenie własności indywi-
dualnej, ale «na podstawie» społecznej własności ziemi i wytworzonych przez 
samą pracę środków produkcji. Dla każdego, kto rozumie język niemiecki (a 
także rosyjski, p. Michajłowski, przekład bowiem jest zupełnie ścisły), znaczy to, 
że własnośd społeczna obejmuje ziemię i inne środki produkcji, a własnośd 
indywidualna — produkty, czyli przedmioty konsumpcji. i żeby sprawa stała się 
zrozumiała nawet dla sześcioletnich dzieci, Marks na stronie 56 (w wyd. ros. str. 
30) każe wyobrazid sobie «zrzeszenie wolnych ludzi, którzy pracują za pomocą 
wspólnych środków produkcji i swoje indywidualne siły robocze wydatkują 
świadomie jako społeczną siłę roboczą» — a więc zrzeszenie zorganizowane w 
sposób socjalistyczny — po czym powiada: «Ogólny produkt zrzeszenia jest 
produktem społecznym. 

Częśd tego produktu służy znowu jako środki produkcji. Pozostaje ona spo-
łeczna. Natomiast druga częśd jest w postaci środków do życia spożywana przez 
członków zrzeszenia. Musi więc zostad podzielona między nich». To jest chyba 
dośd jasne, nawet dla zaheglowanej głowy pana Dühringa. 

Własnośd indywidualna i społeczna zarazem, owa mętna dwoistośd, owa 
niedorzecznośd, która nieuchronnie musi wyniknąd z heglowskiej dialektyki, ten 
mglisty świat, ta głęboka zagadka dialektyczna, której rozwiązanie Marks 
pozostawia swym adeptom — to znowu swobodna twórczośd i imaginacja pana 
Dühringa23... 

A zatem — kontynuuje Engels — jaką tedy rolę spełnia u Marksa zaprzeczenie 
zaprzeczenia? 
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Na stronie 791 i nast. (w wyd. ros. str. 648 i nast.) Marks zestawia koocowe 
wyniki badao ekonomicznych i historycznych nad tak zwaną pierwotną 
akumulacją kapitału, przeprowadzonych na poprzednich 50 (wyd. ros. — 35) 
stronach. Przed erą kapitalistyczną istniała, przynajmniej w Anglii, drobna 
produkcja oparta o prywatną własnośd środków produkcji należących do 
pracownika. Tak zwana pierwotna akumulacja kapitału polegała na 
wywłaszczeniu tych bezpośrednich wytwórców, tzn. na unicestwieniu własności 
prywatnej opartej na własnej pracy. Stało się to możliwe dlatego, że 
wspomniana drobna produkcja mieści się tylko w ciasnych, prymitywnych 
ramach wytwarzania i społeczeostwa, toteż na pewnym stopniu rozwoju sama 
stwarza materialne środki swego unicestwienia. To unicestwienie, 
przekształcenie indywidualnych i rozdrobnionych środków produkcji w 
społecznie skoncentrowane stanowi prehistorię kapitału. Z chwilą gdy 
pracownicy zamienili się w proletariuszy, a ich środki pracy w kapitał, z chwilą 
gdy kapitalistyczny sposób wytwarzania ugruntował się, dalsze uspołecznianie 
pracy oraz ziemi i innych środków produkcji, czyli dalsze wywłaszczanie 
prywatnych właścicieli przybiera nową formę: «Teraz pozostaje wywłaszczyd już 
nie samodzielnie gospodarującego pracownika, lecz wyzyskującego wielu 
robotników kapitalistę. Wywłaszczenie to odbywa się poprzez grę 
immanentnych praw samej produkcji kapitalistycznej, przez koncentrację 
kapitału. Jeden kapitalista uśmierca wielu. W parze z tą koncentracją, czyli 
wywłaszczeniem wielu kapitalistów przez nielicznych, rozwija się zrzeszona 
forma procesu pracy na coraz większą skalę, świadome technologiczne 
zastosowanie wiedzy, planowe społeczne wykorzystanie ziemi, przekształcenie 
narzędzi pracy w nadające się tylko do społecznego stosowania i oszczędzanie 
wszystkich środków produkcji przez użycie ich jako środków pracy zbiorowej, 
społecznej. Wraz z malejącą ustawicznie liczbą magnatów kapitału, którzy 
uzurpują sobie i monopolizują wszystkie korzyści płynące z procesu tych 
przemian, rośnie masa nędzy, ucisku, niewoli, poniżenia, wyzysku, ale także i 
buntu wciąż wzrastającej, przez sam mechanizm kapitalistycznego procesu 
wytwarzania szkolonej, jednoczonej i organizowanej klasy robotniczej. Kapitał 
stanowid poczyna okowy tego sposobu produkcji, który rozkwitnął wraz z nim i 
pod jego działaniem. Koncentracja środków produkcji i uspołecznienie pracy 
osiąga punkt, w którym nie da się więcej pogodzid ze swą kapitalistyczną 
powłoką. Powłoka ta zostaje rozsadzona. Wybija godzina kapitalistycznej 
własności prywatnej. Wywłaszczyciele zostają wywłaszczenia 

A teraz pytam czytelnika: gdzie są dialektycznie poskręcane sploty i arabeski 
wyobrażeo, gdzie jest błędne, opaczne wyobrażenie, według którego 
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ostatecznie wszystko stanowi jednośd, gdzie są dialektyczne cuda dla 
wierzących, gdzie jest dialektyczny bagaż tajemnic i sploty według wzorów 
heglowskiej nauki o logosie, bez których Marks, zdaniem pana Dühringa, nie 
potrafi skonstruowad historycznego rozwoju? Marks dowodzi po prostu 
historycznie i reasumuje tu pokrótce, że tak jak niegdyś drobna produkcja przez 
własny swój rozwój nieuchronnie stworzyła warunki swego unicestwienia, tzn. 
wywłaszczenia drobnych właścicieli, tak samo teraz kapitalistyczny sposób 
produkcji sam stworzył materialne warunki, wskutek których musi upaśd. Jest to 
proces historyczny, a że jest on zarazem procesem dialektycznym, nie ma w tym 
winy Marksa, jakkolwiek fatalne może to byd dla pana Dühringa. 

Dopiero teraz, po przeprowadzeniu swego historyczno-ekonomicznego dowodu, 
Marks pisze dalej: «Kapitalistyczny sposób wytwarzania i przywłaszczania, a więc 
kapitalistyczna własnośd prywatna to pierwsze zaprzeczenie indywidualnej 
własności prywatnej, opartej na własnej pracy. Zaprzeczenie produkcji 
kapitalistycznej stwarza ona sama w sposób tak konieczny, jak procesy 
przyrodnicze. Jest to zaprzeczenie zaprzeczenia» itd., (następuje ustęp wyżej 
przytoczony). 

Określając więc proces ten jako zaprzeczenie zaprzeczenia Marks wcale nie 
zamierza dowodzid przez to jego historycznej konieczności. Na odwrót: 
dowiódłszy historycznie, że proces ten częściowo już się dokonał, a częściowo 
musi się jeszcze dokonad, charakteryzuje go ponadto jako proces odbywający się 
według określonego prawa dialektycznego. Oto wszystko. I pan Dühring 
popełnia znowu pospolite fałszerstwo, jeżeli twierdzi, że zaprzeczenie 
zaprzeczenia musi tu pełnid funkcję położnej, przy pomocy której przyszłośd 
wychodzi z łona przeszłości, czy też, że Marks żąda, aby ktoś dał się na wiarę w 
zaprzeczenie zaprzeczenia przekonad o konieczności wspólnego władania ziemią 
i kapitałem”24 (str. 125). 

Czytelnik widzi, że cala ta wspaniała odprawa, którą daje Engels Dühringowi, 
dotyczy w zupełności również p. Michajłowskiego, który twierdzi zupełnie tak 
samo, że przyszłośd trzyma się u Marksa wyłącznie na koocu heglowskiego 
łaocucha i że przeświadczenie o jej nieuchronności może opierad się wyłącznie 
na wierze25. 

Cała różnica między Dühringiem a p. Michajłowskim sprowadza się do 2 
następujących niewielkich punktów: po pierwsze Dühring — mimo iż nie może 
mówid o Marksie bez piany na ustach — uważał jednak za konieczne wspomnied 
w następnym paragrafie swej „Historii”, że Marks w posłowiu odpiera 
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kategorycznie zarzut heglizmu. Natomiast p. Michajłowski przemilczał 
wspomniany (przytoczony powyżej) zupełnie wyraźny i jasny wykład Marksa o 
tym, co rozumie on przez metodę dialektyczną. 

Po drugie. Druga oryginalnośd p. Michajłowskiego polega na tym, że skupił całą 
uwagę na użyciu czasów czasowników. Czemu Marks, mówiąc o przyszłości, 
używa czasu teraźniejszego? — pyta nasz filozof ze zwycięską miną. O tym, 
czcigodny panie krytyku, może pan się poinformowad w każdej gramatyce: 
dowie się pan tam, że zamiast czasu przyszłego używa się czasu teraźniejszego, 
gdy się pojmuje ową przyszłośd jako nieuniknioną i niewątpliwą. Ale czemuż 
to tak, czemu jest ona niewątpliwa? — niepokoi się p. Michajłowski, pragnąc 
udad tak wielkie podniecenie, iżby mogło ono usprawiedliwid nawet fałszerstwo. 
Również na to Marks udziela zupełnie wyraźnej odpowiedzi. Można uważad ją za 
niedostateczną lub niesłuszną, należy jednak wówczas wykazad, pod jakim 
względem i czemu mianowicie jest niesłuszna, nie zaś pleśd bzdury o heglizmie. 

Był czas, kiedy p. Michajłowski nie tylko sam wiedział, na czym polega ta 
odpowiedź, lecz również pouczał innych. P. Żukowski — pisał on w r. 1877 — 
mógł mied podstawy, by uważad marksistowską konstrukcję dotyczącą 
przyszłości za problematyczną, ale „nie miał moralnego prawa” omijad 
zagadnienia uspołecznienia pracy, „któremu Marks przypisuje olbrzymią wagę”. 
No, oczywiście! W r. 1877 Żukowski nie miał moralnego prawa omijad 
zagadnienia, natomiast p. Michajłowski ma takie prawo moralne w r. 1894! Byd 
może — quod licet Jovi, non licet bovi26?! 

Nie mogę tutaj pominąd nowego curiosum w związku z pojmowaniem owego 
uspołecznienia, curiosum zamieszczonego niegdyś w czasopiśmie 
„Otieczestwiennyje Zapiski”27. W nrze 7 z r. 1883 umieszczono tam „List do 
redakcji” niejakiego p. Postronnego28, który zupełnie tak samo jak p. 
Michajłowski uważał marksowską „konstrukcję” przyszłości za problematyczną. 
„W istocie — rozumuje ów jegomośd — społeczna forma pracy w warunkach 
panowania kapitalizmu sprowadza się do tego, że kilka setek lub tysięcy 
robotników toczy, uderza, kręci, nakłada, podkłada, ciągnie i uskutecznia jeszcze 
mnóstwo innych czynności w jednym pomieszczeniu. Ogólny zaś charakter tego 
reżymu wyraża się doskonale w sentencji: «każdy dla siebie, a już bóg dla 
wszystkich». Co ma z tym wspólnego społeczna forma pracy?” 

Widad tu od razu, że człowiek zrozumiał, o co chodzi! „Społeczna forma pracy” 
„sprowadza się” do „pracy w jednym pomieszczeniu”!! I po wypowiedzeniu tak 
dzikich myśli w jednym z najlepszych jeszcze czasopism rosyjskich chcą nas 
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przekonad, że częśd teoretyczna „Kapitału” jest powszechnie uznana przez 
naukę. Istotnie, ponieważ „powszechnie uznana nauka” nie była w stanie 
wytoczyd przeciwko „Kapitałowi” żadnego chodby nieco poważniejszego zarzutu, 
zaczęła składad przed nim reweranse, zdradzając w dalszym ciągu 
najelementarniejszą ignorancję i powtarzając stare komunały ekonomii szkolnej. 
Wypada zatrzymad się nieco na tym zagadnieniu, aby wykazad p. 
Michajłowskiemu, na czym polega istota sprawy, którą zgodnie ze swym stałym 
zwyczajem pominął zupełnie. 

Uspołecznienie pracy przez produkcję kapitalistyczną polega bynajmniej nie na 
tym, że ludzie pracują w jednym pomieszczeniu (jest to tylko cząsteczka 
procesu), lecz na tym, że koncentracji kapitałów towarzyszy specjalizacja pracy 
społecznej, zmniejszenie się liczby kapitalistów w każdej danej gałęzi przemysłu i 
zwiększenie się ilości wyspecjalizowanych gałęzi przemysłu; na tym, że liczne 
rozdrobnione procesy produkcji zlewają się w jeden społeczny proces produkcji. 
Gdy np. w okresie tkactwa chałupniczego drobni wytwórcy sami przędli przędzę 
i wyrabiali z niej tkaniny, mieliśmy wówczas niewiele gałęzi przemysłu 
(przędzenie i tkactwo łączyły się). Gdy natomiast produkcja zostaje 
uspołeczniona przez kapitalizm, wówczas zwiększa się liczba odrębnych gałęzi 
przemysłu: osobno odbywa się przędzenie bawełny, osobno tkactwo; samo to 
wyodrębnianie się oraz koncentracja produkcji wywołują powstanie nowych 
gałęzi — produkcję maszyn, wydobywanie węgla kamiennego itd. W każdej 
gałęzi przemysłu, która obecnie bardziej się wyspecjalizowała, zmniejsza się 
coraz bardziej ilośd kapitalistów. Znaczy to, że więź społeczna między 
producentami umacnia się coraz bardziej, że producenci zespalają się w jedną 
całośd. Rozproszeni drobni producenci wykonywali po kilka operacji naraz i dla-
tego byli stosunkowo niezależni jeden od drugiego: gdy np. chałupnik sam siał 
len, sam prządł i tkał, był prawie niezależny od innych. Taki właśnie ustrój 
opierający się na istnieniu drobnych, rozproszonych producentów towarów (i 
tylko taki) usprawiedliwiał przysłowie: „każdy dla siebie, a bóg dla wszystkich”, 
tzn. anarchię wahao rynkowych. Rzecz ma się całkiem inaczej przy 
uspołecznieniu pracy, osiągniętym dzięki kapitalizmowi. Fabrykant produkujący 
tkaniny zależy od właściciela przędzalni; ten ostatni — od kapitalisty-plantatora, 
który zasiał bawełnę, od właściciela zakładu budowy maszyn, od posiadacza 
kopalni węgla kamiennego itp. itd. Wynik jest ten, że żaden kapitalista nie może 
się obejśd bez innych. Rzecz jasna, że przysłowie „każdy dla siebie” zupełnie nie 
daje się już zastosowad do takiego ustroju: każdy pracuje tutaj dla wszystkich i 
wszyscy dla każdego (dla boga zaś nie pozostaje miejsca ani w charakterze 
niebiaoskiej fantazji, ani w postaci ziemskiego „złotego cielca”). Charakter 



38 
 

ustroju ulega całkowitej zmianie. Jeżeli za czasów ustroju, w którym istniały 
drobne rozproszone przedsiębiorstwa, zatrzymywała się praca w którymkolwiek 
z nich, odbijało się to tylko na niewielkiej ilości członków społeczeostwa, nie wy-
woływało powszechnego zamieszania i nie przyciągało zatem powszechnej 
uwagi, nie pobudzało do wtrącania się społeczeostwa w tę sprawę. Skoro jednak 
taka przerwa zaszła w wielkim przedsiębiorstwie, w wybitnie wyspecjalizowanej 
gałęzi przemysłu, a zatem w przedsiębiorstwie pracującym niemal dla całego 
społeczeostwa i zależnym z kolei od całego społeczeostwa (biorę gwoli 
uproszczenia wypadek, gdy uspołecznienie osiągnęło swój punkt kulminacyjny), 
wówczas musi już nastąpid przerwanie czynności wszystkich pozostałych 
przedsiębiorstw społeczeostwa, gdyż tylko ze wspomnianego przedsiębiorstwa 
mogą one otrzymad niezbędne produkty, mogą realizowad wszystkie swe towary 
wówczas tylko, gdy posiadają jego towary. Produkcja wszystkich przedsiębiorstw 
zlewa się w ten sposób w jeden społeczny proces produkcji, a tymczasem każde 
przedsiębiorstwo prowadzone jest przez pojedynczego kapitalistę, zależy od 
jego widzi mi się, oddaje-mu produkty społeczne na własnośd prywatną. Czyż nie 
jest rzeczą jasną, że forma produkcji wpada w nieprzejednaną sprzecznośd z 
formą przywłaszczania? Czyż nie jest rzeczą oczywistą, że ta ostatnia nie może 
nie przystosowad się do pierwszej, nie może nie stad się również społeczną, tzn. 
socjalistyczną? A dowcipny filister z czasopisma „Otiecz. Zapiski” sprowadza 
wszystko do pracy w jednym pomieszczeniu. To mi się na żywa trafid kulą w 
płot! (Opisałem sam tylko proces materialny, samą tylko zmianę w stosunkach 
produkcji, nie poruszając strony społecznej procesu, łączenia, zespalania i 
organizowania się robotników, jest to bowiem zjawisko pochodne, 
drugorzędne). 

Jeżeli trzeba tłumaczyd „demokratom” rosyjskim takie elementarne rzeczy, to 
dzieje się to dlatego, że tak dalece ugrzęźli po uszy w ideach mieszczucha, iż 
absolutnie nie potrafią wyobrazid sobie innego ładu poza mieszczaoskim. 

Wródmy jednak do p. Michajłowskiego. Co przeciwstawił on faktom i wywodom, 
na których Marks oparł wniosek o nieuchronności ustroju socjalistycznego w 
wyniku działania samych praw rozwoju kapitalizmu? Czy wykazał, że w 
rzeczywistości przy towarowej organizacji gospodarki społecznej nie wzrasta 
specjalizacja społecznego procesu pracy, koncentracja kapitałów i 
przedsiębiorstw, uspołecznienie całego procesu pracy? Nie, nie przytoczył ani 
jednej wskazówki, która by obalała te fakty. Czy podważył twierdzenie, iż 
społeczeostwo kapitalistyczne cechuje anarchia nie dająca się pogodzid z 
uspołecznieniem pracy? Nic o tym nie powiedział. Czy dowodził, że połączenie 
procesu pracy wszystkich kapitalistów w jeden społeczny proces pracy da się 



39 
 

pogodzid z własnością prywatną? Że jest możliwe i daje się pomyśled inne 
wyjście ze sprzeczności poza tym, jakie wskazał Marks? Nie, nie powiedział o 
tym ani słowa. 

Na czym więc opiera się jego krytyka? Na fałszerstwach, na przekręcaniach oraz 
na powodzi frazesów będących jedynie brzękadełkami. 

Istotnie, jak określid inaczej takie chwyty, gdy krytyk, który naplótł uprzednio 
mnóstwo bzdur na temat trójfazowych kroków historii, następnie zadaje 
Marksowi z poważną miną takie oto pytanie: „a co dalej?”, tzn. jak potoczą się 
dzieje po owym nakreślonym przezeo koocowym stadium procesu. Uprzejmie 
zwracam uwagę: Marks od początku swej literackiej i rewolucyjnej działalności 
sprecyzował najwyraźniej swe wymagania wobec teorii socjologicznej: powinna 
ona ściśle przedstawiad proces rzeczywisty — i nic ponadto (por. np. „Manifest 
Komunistyczny” o sprawdzianie teorii komunistów29).  

W swym „Kapitale” wypełnił on jak najściślej ten postulat: postawiwszy sobie 
zadanie przeprowadzenia naukowej analizy kapitalistycznej formacji społecznej 
— postawił kropkę z chwilą, gdy dowiódł, że rzeczywisty rozwój tej organizacji, 
odbywający się w naszych czasach, ujawnia taką a taką tendencję, że organizacja 
ta nieuchronnie musi zginąd i przeistoczyd się w inną, wyższą organizację. A p. 
Michajłowski, pominąwszy całą istotę nauki Marksa, zadaje swe arcygłupie 
pytanie: „a co dalej?” I przemądrze dodaje: „Muszę szczerze się przyznad, że nie 
wyobrażam sobie zupełnie jasno odpowiedzi Engelsa”. Ale za to my, p. Mi-
chajłowski, musimy szczerze się przyznad, że wyobrażamy sobie zupełnie jasno 
ducha i chwyty takiej „krytyki”! 

Albo takie jeszcze rozumowanie: „marksowska własnośd indywidualna, oparta 
na własnej pracy, nie była w wiekach średnich ani jedynym, ani przeważającym 
czynnikiem nawet w dziedzinie stosunków ekonomicznych. Obok niej istniało 
wiele innych zjawisk, do których jednak metoda dialektyczna w interpretacji 
Marksa (a nie w przeinaczeniu p. Michajłowskiego?) nie proponuje wracad... 
Wszystkie owe schematy nie przedstawiają, oczywiście, obrazu rzeczywistości 
historycznej lub nawet tylko jej proporcji, a zaspokajają jedynie skłonnośd 
umysłu ludzkiego do wyobrażania sobie każdego przedmiotu w stanach 
przeszłości, teraźniejszości i przyszłości”. Nawet chwyty Paoskich fałszerstw, p. 
Michałowski, są aż do znudzenia jednostajne! Najpierw przemycił do 
marksowskiego schematu, pretendującego jedynie i wyłącznie do 
sformułowania rzeczywistego procesu rozwoju kapitalizmu30, zamiar 
dowodzenia wszystkiego za pomocą triad, następnie stwierdza, że schemat 
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Marksa niezgodny jest z tym narzuconym mu przez p. Michajłowskiego planem 
(trzecie stadium odtwarza jedną tylko stronę pierwszego stadium pomijając 
wszystkie pozostałe) i z wielką nonszalancją konkluduje, że „schemat nie 
przedstawia, oczywiście, obrazu rzeczywistości historycznej”! 

Czy jest do pomyślenia poważna polemika z człowiekiem tak niezdolnym (że 
użyję wyrażenia Engelsa o Dühringu), nawet w drodze wyjątku, do wiernego 
cytowania? Czy można tu dyskutowad, kiedy zapewnia się publicznośd, że 
schemat „oczywiście” niezgodny jest z rzeczywistością, nie podejmując nawet 
próby wykazania jego niesłuszności pod jakimkolwiek względem? 

Zamiast krytykowad istotną treśd poglądów marksistowskich p. Michajłowski 
ostrzy swój dowcip na temat kategorii przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. 
Np. Engels, kwestionując „wieczne prawdy” p. Dühringa, powiada, że „głosi się 
nam dzisiaj” trojaką moralnośd: chrześcijaosko-feudalną, burżuazyjną i 
proletariacką, tak iż przeszłośd, teraźniejszośd i przyszłośd mają własne teorie 
moralności31. W związku z tym p. Michajłowski rozumuje w następujący sposób: 
„sądzę, że u podstawy wszelkich troistych podziałów historii na okresy tkwią 
właśnie kategorie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości”. Co za głębia myśli! A 
któż to nie wie, że przy rozpatrywaniu jakiegokolwiek zjawiska społecznego w 
procesie jego rozwoju znajdziemy w nim zawsze resztki przeszłości, podstawy 
tkwiące w teraźniejszości oraz zalążki przyszłości? Czy zamierza! jednak Engels 
twierdzid, że dzieje moralności (mówi! przecież tylko o „teraźniejszości”) ogra-
niczały się do trzech wskazanych momentów? że np. moralności feudalnej nie 
poprzedzała niewolnicza, tej zaś ostatniej — moralnośd pierwotnej gminy 
komunistycznej? Zamiast poważnie krytykowad engelsowską próbę zo-
rientowania się we współczesnych prądach myśli etycznej za pomocą ich 
wyjaśnienia w sposób materialistyczny, częstuje nas pan Michajłowski czczą 
frazeologią! 

W związku z takimi chwytami „krytyki” p. Michajłowskiego, rozpoczynającej się 
od oświadczenia, iż nie wie, w którym dziele wyłożone zostało materialistyczne 
pojmowanie dziejów, nie zawadzi, byd może, przypomnied, że był czas, kiedy 
autor znał jedno z tych dzieł i umiał je słuszniej ocenid. W r. 1877 p. 
Michajłowski wydal taką opinię o „Kapitale”: „Jeżeli zdejmiemy z «Kapitału» 
ciężką, niezgrabną i niepotrzebną pokrywkę dialektyki heglowskiej (Cóż za 
dziwna rzecz? Dlaczegóż „dialektyka heglowska” była „niepotrzebna” w r. 1877, 
zaś w r. 1894 okazało się, że materializm opiera się na „bezsporności procesu 
dialektycznego”?), wówczas, niezależnie od innych zalet tego dzieła, znajdziemy 
w nim doskonale opracowany materiał do rozstrzygnięcia ogólnego zagadnienia 
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stosunku form do materialnych warunków ich istnienia oraz doskonałe 
postawienie tej kwestii w odniesieniu do pewnej dziedziny”. — „Stosunek form 
do materialnych warunków ich istnienia” — tod to właśnie zagadnienie 
wzajemnego stosunkuj rozmaitych stron życia społecznego, zagadnienie 
nadbudowy ideologicznych stosunków społecznych nad stosunkami 
materialnymi — zagadnienie, którego wiadome rozwiązanie stanowi właśnie 
istotę doktryny materializmu. Idźmy dalej. 

„Właściwie, cały «Kapitał» (kursywa moja) poświęcony jest badaniu tego, w jaki 
sposób forma społeczna od chwili swego powstania wciąż się rozwija, potęguje 
swe cechy charakterystyczne podporządkowując sobie, asymilując odkrycia, 
wynalazki, ulepszenia metod produkcji, nowe rynki, naukę samą, zmuszając je 
do pracy na swą korzyśd, i jak, wreszcie, dana forma nie może się ostad wobec 
dalszych zmian warunków materialnych”. 

Zdumiewające wydarzenie. W r. 1877 „cały «Kapitał»„ poświęcony był 
materialistycznemu badaniu danej formy społecznej (na czymże polega 
materializm, jeśli nie na wyjaśnieniu form społecznych na podstawie warunków 
materialnych?) a w r. 1894 okazało się, że nawet nie wiadomo gdzie, w którym 
dziele szukad należy wykładu owego materializmu! 

W r. 1877 „Kapitał” zawierał „badanie”, w jaki sposób „dana forma (tj. 
kapitalistyczna? nieprawdaż?) nie może się ostad wobec dalszych zmian 
warunków materialnych” (proszę to wziąd pod uwagę), a w r. 1894 okazało się, 
że nie ma tam wcale żadnego badania, przeświadczenie zaś, iż forma 
kapitalistyczna nie może się ostad wobec dalszego rozwoju sil wytwórczych, 
trzyma się „wyłącznie na koocu triady heglowskiej”! W r. 1877 p. Michajłowski 
pisał, że „analiza stosunku danej formy społecznej do warunków materialnych 
jej istnienia pozostanie na zawsze (kursywa moja) pomnikiem siły logiki i 
olbrzymiej erudycji autora”, a w r. 1894 oświadcza, że doktryna materializmu 
nigdy i nigdzie nie została naukowo sprawdzona i uzasadniona! 

Zdumiewające wydarzenie. Cóż to w istocie znaczy? Cóż się stało? 

Zaszły dwie okoliczności: po pierwsze rosyjski, chłopski socjalizm lat 70-ch, 
„fukający” na wolnośd z racji jej burżuazyjności, walczący z „promiennolicymi 
liberałami”, którzy usilnie zatuszowywali antagonistyczny charakter życia 
rosyjskiego, i marzący o rewolucji chłopskiej, uległ zupełnemu rozkładowi i 
zrodził trywialny liberalizm mieszczaoski, który upatruje w postępowych 
prądach gospodarki chłopskiej źródło „dodających otuchy wrażeo” zapominając, 
że tym prądom towarzyszy (i warunkuje je) masowe wywłaszczanie chłopstwa. 
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Po drugie w r. 1877 p. Michajłowski był tak pochłonięty swym zadaniem obrony 
„sangwinika” (tzn. socjalisty rewolucjonisty) Marksa przed krytykami 
liberalnymi, że nie zauważył, iż metoda Marksa jest nie do pogodzenia z jego 
własną metodą. Ale oto wyjaśniono mu ową nieprzejednaną sprzecznośd między 
materializmem dialektycznym a socjologią subiektywną — wyjaśniły ją artykuły i 
książki Engelsa, wyjaśnili socjaldemokraci rosyjscy (u Plechanowa spotykamy 
niejednokrotnie bardzo trafne uwagi pod adresem p. Michajłowskiego) — i p. 
Michajłowski zamiast zabrad się poważnie do rewizji zagadnienia, po prostu 
zbuntował się. Zamiast wyrażad uznanie Marksowi (jak w latach 1872 i 1877), 
ujada teraz nao zza płotu wątpliwej wartości pochwał i krzyczy, pieni się na 
marksistów rosyjskich, którzy nie chcą zadowolid się „ochroną ekonomicznie 
słabszego”, składami towarowymi i ulepszeniami na wsi, muzeami oraz artelami 
dla chałupników itp. zbożnymi mieszczaoskimi postępowościami, lecz pragną 
pozostad „sangwinikami”, zwolennikami rewolucji socjalnej i uczyd, kierowad 
oraz organizowad istotnie rewolucyjne elementy społeczne. 

Po tej małej dygresji w dziedzinę dawno minionych czasów można, zda- e się, 
zakooczyd rozbiór przeprowadzonej przez p. Michajłowskiego „krytyki” teorii 
Marksa. Spróbujmy więc podsumowad wyniki i streścid „argumenty” krytyka. 

Doktryna, którą zamierzył obalid, opiera się, po pierwsze, na materialistycznym 
pojmowaniu dziejów i, po drugie, na metodzie dialektycznej. 

Co do pierwszego, krytyk oświadczył przede wszystkim, że nie wie, w którym 
dziele zawarty jest wykład materializmu. Nie znalazłszy nigdzie takiego wykładu, 
zaczął sam koncypowad, czym jest materializm. Aby dad pojęcie o nadmiernych 
pretensjach owego materializmu, wykoncypował tezę, jakoby materialiści 
obstawali przy twierdzeniu, że już dali wyjaśnienie całej przeszłości, 
teraźniejszości i przyszłości ludzkości, gdy zaś potem, po sięgnięciu do 
autentycznego oświadczenia marksistów, okazało się, że uważają oni, iż 
wyjaśniona została jedna tylko formacja społeczna, wówczas krytyk uznał, że 
materialiści zwężają zasięg materializmu i w ten sposób zadają rzekomo cios 
sami sobie. Aby dad pojęcie o metodach, za których pomocą zbudowano ów 
materializm, krytyk wyssał z palca twierdzenie, jakoby sami materialiści 
przyznawali się, iż wiadomości ich nie wystarczają do tego rodzaju dzieła, jak 
opracowanie socjalizmu naukowego, mimo że Marks i Engels przyznawali się do 
niewystarczalności swych wiadomości (w latach 1845—1846) w dziedzinie 
historii ekonomicznej w ogóle, i mimo to, że owego dzieła, dowodzącego 
niedostateczności ich wiadomości nigdy nie opublikowali. Po takich preludiach 
uraczono nas też krytyką: „Kapitał” unicestwiono argumentem, że omawia on 
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wyłącznie jeden okres, podczas gdy krytykowi potrzebne są wszystkie okresy, 
nadto zaś argumentem, że „Kapitał” nie uzasadnia materializmu 
ekonomicznego, lecz po prostu go porusza — argumenty widocznie tak dalece 
ważkie i poważne, że wypadło uznad, iż materializm nie został nigdy uzasadniony 
naukowo. Dalej przytoczono przeciwko materializmowi fakt, że człowiek 
zupełnie obcy. tej doktrynie, który badał czasy przedhistoryczne w całkiem 
innym kraju, doszedł do wniosków materialistycznych. Aby wykazad następnie, 
że produkowanie dzieci całkiem niesłusznie doczepiono do materializmu, że jest 
to jedynie fortel terminologiczny, krytyk jął dowodzid, że stosunki ekonomiczne 
stanowią nadbudowę wznoszącą się nad stosunkami płciowymi i rodzinnymi. 
Wskazówki, których udzielił przy tym poważny krytyk dla pouczenia 
materialistów, wzbogaciły nas o głęboką prawdę, że spadkobranie niemożliwe 
jest bez produkowania dzieci, że z produktami tego dziecioróbstwa „łączy się” 
skomplikowana psychika i że dzieci wychowywane są w duchu ojców. 
Dowiedzieliśmy się również mimochodem, że więzi narodowe są dalszym 
ciągiem i uogólnieniem rodowych. Kontynuując swe badania teoretyczne 
materializmu krytyk zauważył, iż treśd wielu argumentów marksistów polega na 
tym, że ucisk i wyzysk mas „nieuchronny” jest w ustroju burżuazyjnym i że ustrój 
ten musi „koniecznie” przekształcid się w socjalistyczny — i oto nie omieszkał 
oświadczyd, że koniecznośd jest nawiasem zbyt ogólnikowym (o ile nie zaznaczy 
się, co właściwie ludzie uważają za konieczne), i że przeto marksiści są mistykami 
i meta fizykami. Krytyk oświadczył również, że polemika Marksa z idealistami 
jest „jednostronna”, przy czym nie powiedział ani słowa o tym, jaki zachodzi 
stosunek między poglądami owych idealistów a metodą subiektywną i jak 
ustosunkowuje się do nich materializm dialektyczny Marksa. 

Co się tyczy drugiego filaru marksizmu — metody dialektycznej — to 
wystarczyło jedno pchnięcie śmiałego krytyka, aby filar ten zwalid. I pchnięcie 
okazało się bardzo celne: krytyk mozolił się i użył niesłychanych wysiłków, aby 
obalid twierdzenie, jakoby można było czegoś dowieśd za pomocą triad, 
przemilczając okolicznośd, że metoda dialektyczna nie opiera się wcale na 
triadach, że polega ona właśnie na odrzuceniu w socjologii metod idealizmu i 
subiektywizmu. Drugi cios skierowany został specjalnie przeciwko Marksowi: 
krytyk przypisał Marksowi, przy pomocy walecznego p. Dühringa, niewiarogodną 
bzdurę, że za pomocą triad dowodził rzekomo konieczności upadku kapitalizmu 
— i zwycięsko z ową bzdurą walczył. 

Oto epopeja świetnych „zwycięstw” „naszego znanego socjologa”. Nieprawdaż, 
jak „pouczające” (Burenin) jest przyglądanie się tym zwycięstwom? 
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Nie sposób pominąd tutaj jeszcze jednej okoliczności, nie związanej bez-
pośrednio z krytyką doktryny Marksa, lecz nader znamiennej dla wyjaśnienia 
ideałów krytyka oraz jego pojmowania rzeczywistości. Jest to jego stosunek do 
ruchu robotniczego na Zachodzie. 

Przytoczyliśmy już wyżej oświadczenie p. Michajłowskiego, że materializm nie 
stanął na wysokości zadania w „nauce” (może w nauce niemieckich „przyjaciół 
ludu”?), ale materializm ten — rozumuje p. Michajłowski — „rozpowszechnia się 
rzeczywiście bardzo szybko wśród klasy robotniczej”. Jakże p. Michajłowski 
tłumaczy ten fakt? „Co się tyczy powodzenia, jakim cieszy się materializm 
ekonomiczny, że tak powiem, wszerz — powiada on — co się tyczy jego 
popularności w niesprawdzonej krytycznie postaci, to punkt ciężkości owego 
powodzenia tkwi nie w nauce, lecz w praktyce życiowe], nastawianej 
perspektywą w kierunku przyszłości”. Jakiż inny sens mied może to niezdarne 
zdanie o praktyce, „nastawianej” perspektywą w kierunku przyszłości, poza tym, 
że materializm rozpowszechnia się nie dlatego, że prawidłowo tłumaczy 
rzeczywistośd, lecz dlatego że odwrócił się od tej rzeczywistości w stronę 
perspektywy? A dalej czytamy: „Perspektywy te nie wymagają od przyswajającej 
je sobie niemieckiej klasy robotniczej i od tych, których obchodzi gorąco jej los. 
ani wiedzy, ani pracy myśli krytycznej. Wymagają jedynie wiary”. Innymi słowy, 
rozpowszechnienie wszerz materializmu i socjalizmu naukowego zależy od tej 
okoliczności, że doktryna ta przyrzeka robotnikom lepszą przyszłośd! Tod wy 
starczy przecież najelementarniejsza znajomośd dziejów socjalizmu i ruchu 
robotniczego na Zachodzie, aby dojrzed całą niedorzecznośd i fałsz tego 
wytłumaczenia. Każdy wie, że socjalizm naukowy nigdy nie kreślił właściwie 
żadnych perspektyw przyszłości: ograniczył się do przeprowadzenia analizy 
współczesnego ustroju burżuazyjnego, badał tendencje rozwoju kapitalistycznej 
organizacji społecznej — i tyle. „Nie głosimy światu — pisał Marks jeszcze w r. 
1843 i ściśle wykonał ten program — nie głosimy światu: «przestao walczyd; cała 
twa walka jest głupstwem», lecz dajemy mu prawdziwe hasło walki. 
Wykazujemy jedynie światu, o co właściwie walczy, świadomośd zaś jest rzeczą, 
którą świat musi sobie przyswoid czy tego chce, czy nie chce”31. Każdy wie, że 
np. „Kapitał” — główne i podstawowe dzieło, zawierające wykład socjalizmu 
naukowego — poprzestaje na najogólniejszych uwagach w sprawie przyszłości, 
badając jedynie rozwój tych obecnie już istniejących elementów, z których 
wyrasta przyszły ustrój. Każdy wie, że na temat perspektyw przyszłości 
nieporównanie obszerniej wypowiadali się dawniejsi socjaliści, którzy 
odmalowywali przyszłe społeczeostwo we wszystkich jego szczegółach, pragnąc 
porwad ludzkośd wizją ustroju, w którym ludzie obchodzą się bez walki, w 
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którym ich stosunki społeczne opierają się nie na wyzysku, lecz na prawdziwych 
zasadach postępu, odpowiadających warunkom natury ludzkiej. Jednakże mimo 
starao całej falangi najbardziej utalentowanych ludzi, wykładających te poglądy, 
i najbardziej przekonanych socjalistów teorie ich pozostawały na uboczu od 
życia, ich programy — na uboczu od ludowych ruchów politycznych, dopóki 
wielki przemysł maszynowy nie wciągnął mas robotniczego proletariatu w wir 
życia politycznego i dopóki nie znaleziono prawdziwego hasła ich walki. Hasło to 
znalazł Marks — nie utopista, lecz „ścisły, niekiedy nawet suchy uczony”, jak 
mówił o nim p. Michajłowski w czasach dawno minionych — w r. 1872, znalazł 
bynajmniej nie za pomocą jakichś perspektyw, lecz za pomocą naukowej analizy 
współczesnego ustroju burżuazyjnego, za pomocą wytłumaczenia 
nieuchronności wyzysku przy istnieniu tego ustroju, za pomocą zbadania praw 
jego rozwoju. Pan Michajłowski może oczywiście zapewniad czytelników 
czasopisma „Russkoje Bogatstwo”, że przyswojenie sobie tej analizy nie wymaga 
ani wiedzy, ani pracy myślowej, natrafiliśmy jednak u niego samego (i natrafimy 
w jeszcze większej mierze u jego współpracownika-ekonomisty) na tak 
prostackie niezrozumienie elementarnych prawd ustalonych przez tę analizę, że 
podobne oświadczenie może, rzecz jasna, wywoład jedynie uśmiech. Pozostaje 
jako fakt niezaprzeczony rozpowszechnienie i rozwój ruchu robotniczego 
właśnie tam i w takim stopniu, gdzie i w jakim stopniu rozwija się wielki kapita-
listyczny przemysł maszynowy; powodzenie doktryny socjalistycznej właśnie 
wówczas, gdy porzuca ona rozważania o warunkach społecznych odpowia-
dających naturze ludzkiej i przystępuje do materialistycznej analizy współ-
czesnych stosunków społecznych, do wyjaśnienia konieczności dzisiejszego 
reżimu wyzysku. 

Po próbie pominięcia istotnych przyczyn powodzenia materializmu w 
środowisku robotniczym za pomocą całkowicie sprzecznej z prawdą cha-
rakterystyki stosunku tej doktryny do „perspektyw”, p. Michajłowski zaczyna w 
najtrywialniejszy, najbardziej mieszczaoski sposób naigrawad się z idei i taktyki 
zachodnio-europejskiego ruchu robotniczego. Nie potrafił, jak widzieliśmy, 
przytoczyd literalnie ani jednego argumentu przeciwko dowodom Marksa na 
rzecz nieuchronności przeobrażenia ustroju kapitalistycznego w socjalistyczny w 
wyniku uspołecznienia pracy, a jednak ironizuje z nonszalancją na temat tego, 
jakoby „armia proletariuszy” przygotowywała wywłaszczenie kapitalistów, „po 
czym ustanie już wszelka walka klasowa i nastąpi pokój na ziemi, a wśród ludzi 
dobra wola” Pan Michajłowski zna daleko prostsze i pewniejsze drogi realizacji 
socjalizmu niż tamta: trzeba tylko, aby „przyjaciele ludu” wskazali możliwie 
szczegółowo „jasne i bezsporne” drogi „pożądanej ewolucji ekonomicznej” — a 
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wówczas owych przyjaciół ludu „powoła się” z pewnością do rozwiązania „prak-
tycznych zagadnieo ekonomicznych” (patrz artykuł p. Jużakowa- „Zagadnienia 
rozwoju ekonomicznego Rosji”, nr 11 „R. B”), tymczasem zaś... tymczasem 
robotnicy powinni poczekad, zaufad przyjaciołom ludu i nie zaczynad z 
„bezpodstawną pewnością siebie” samodzielnej walki przeciwko 
wyzyskiwaczom. Chcąc zadad ostateczny śmiertelny cios tej „bezpodstawnej 
pewności siebie”, autor nasz z patosem piorunuje przeciwko „tej nauce, 
mieszczącej się nieomal w słowniczku kieszonkowym”. W samej rzeczy, co za 
zgroza: nauka — i broszury socjaldemokratyczne, kosztujące grosze i dające się 
zmieścid w kieszeni!! Czyż nie jest jasne, jak dalece bezpodstawna jest pewnośd 
siebie tych ludzi, którzy o tyle tylko cenią naukę, o ile uczy wyzyskiwanych 
walczyd samodzielnie o swe wyzwolenie, uczy ich stronid od wszelkich 
„przyjaciół ludu” zacierających antagonizm klasowy i pragnących całą sprawę 
wziąd na swe barki, i którzy w tym właśnie celu wykładają tę naukę w 
groszowych wydawnictwach, tak gorszących filistrów. Jakżeby to inaczej było, 
gdyby robotnicy powierzyli swe losy „przyjaciołom ludu”: ci pokazaliby im 
prawdziwą, wielotomową, uniwersytecką i filisterską naukę, zaznajomiliby ich 
szczegółowo z organizacją społeczną odpowiadającą naturze ludzkiej, gdyby 
tylko... robotnicy zgodzili się zaczekad i nie rozpoczynali z tak bezpodstawną 
pewnością siebie walki sami! 

Zanim przejdziemy do drugiej części „krytyki” p. Michajłowskiego, skierowanej 
już nie przeciwko teorii Marksa w ogóle, lecz przeciwko socjaldemokratom 
rosyjskim w szczególności, musimy zrobid pewną dygresję. Chodzi o to, że 
podobnie jak w swej krytyce Marksa p. Michałowski nie tylko nie usiłował 
przedstawid ściśle jego teorii, lecz wprost ją wypaczył — zupełnie tak samo 
całkiem już niemiłosiernie wypaczył on idee socjaldemokratów rosyjskich. 
Należy odtworzyd prawdę. Najlepiej będzie to uczynid za pomocą zestawienia 
idei dawnych socjalistów rosyjskich z ideami socjaldemokratów Wykład 
pierwszych biorę z artykułu p. Michajłowskiego w nrze 6 czasopisma „Russkaja 
Mysi” z r. 1892, w którym mówił również o marksizmie (i mówił — co tym 
bardziej go dziś kompromituje — w tonie przyzwoitym, nie poruszając kwestii, 
które w prasie podlegającej cenzurze omawiad można tylko na modłę 
bureninowską — mówił nie mieszając marksistów z błotem) i — w 
przeciwstawieniu do niego — albo przynajmniej, jeżeli nie w przeciwstawieniu, 
to równolegle z nim wykładał poglądy własne. Nie pragnę zupełnie obrażad ani 
p. Michajłowskiego, tzn. zaliczad go do socjalistów, ani socjalistów rosyjskich, 
zrównując z nimi p. Michajłowskiego: sądzę tylko, że tok argumentacji zarówno 
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u niego jak u nich jest w gruncie rzeczy ten sam, różnica zaś polega na stopniu 
stanowczości, szczerości i konsekwencji przekonao. 

Przedstawiając idee czasopisma „Otieczestwiennyje Zapiski” p. Michajłowski 
pisał: „Do ideałów etyczno-politycznych zaliczaliśmy władanie ziemią przez 
rolnika i narzędziami pracy przez wytwórcę”. Punkt wyjścia, jest — jak widzimy 
— pełen dobrych zamiarów i najlepszych intencji.... „Istniejące u nas jeszcze 
średniowieczne formy pracy33  są mocno zachwiane, nie widzieliśmy jednak racji 
po temu, aby całkowicie zrywad z nimi« gwoli jakichkolwiek bądź doktryn czy to 
liberalnych, czy też nie liberalnych”. 

Dziwne rozumowanie! Przecież jakiekolwiek bądź „formy pracy” mogą byd 
zachwiane tylko wskutek ich zamiany na jakiekolwiek inne formy, tymczasem 
zaś nie znajdujemy u naszego autora (a zresztą nie znaleźlibyśmy u żadnego z 
jego stronników) nawet próby analizy owych nowych form i wytłumaczenia ich 
ani też wyjaśnienia przyczyn wypierania starych form przez te- nowe. Jeszcze 
dziwniejsza jest druga częśd tyrady: „nie widzieliśmy jednak, racji po temu, aby 
całkowicie zrywad z tymi formami gwoli doktryn”. Jakimiż to środkami 
rozporządzamy „my” (tzn. socjaliści — patrz zastrzeżenie przytoczone wyżej) po 
temu, aby „zrywad” z formami pracy, tzn. aby przebudowad dane stosunki 
produkcji między członkami społeczeostwa? Czyż nie jest niedorzeczny pomysł 
przeróbki owych stosunków według doktryny? Posłuchajmy dalej: „zadanie 
nasze nie polega na wyhodowaniu koniecznie «samoistnej» cywilizacji z własnej 
gleby narodowej, nie polega ono jednak również na przeniesieniu do siebie 
cywilizacji zachodniej w całości wraz ze wszystkimi sprzecznościami, które ją 
rozdzierają: trzeba brad to, co dobre, zewsząd, skądkolwiek się da, a czy będzie 
ono własne, czy też obce, to już nie kwestia zasad, lecz dogodności praktycznej. 
Jest to, jak się zdaje, tak dalece proste, jasne i zrozumiałe, że nie ma nawet o 
czym mówid”, I w samej rzeczy, jakież to proste! „Brad” zewsząd to, co dobre — i 
sprawa załatwiona. Od form średniowiecznych „wziąd” władanie środkami 
produkcji przez pracownika, od nowych zaś (tzn. kapitalistycznych) form „wziąd” 
wolnośd, równośd, oświatę, kulturę. I nie ma nawet o czym mówid! Całą 
subiektywną metodę w socjologii widzimy tu jak na dłoni: socjologia rozpoczyna 
od utopii — ziemia należy do pracownika — i wskazuje warunki realizacji tego, 
co pożądane: „wziąd” to, co dobre, stamtąd oto i jeszcze stamtąd. Filozof ten 
rozpatruje stosunki społeczne czysto metafizycznie — jako zwykłe mechaniczne 
połączenie tych czy innych instytucji, zwykłe mechaniczne powiązanie tych czy 
innych zjawisk. Wyrywa jedno z takich zjawisk — władanie ziemią przez rolnika 
w formach średniowiecznych — i mniema, że można je zupełnie tak samo 
przenieśd do wszelkich innych form, jak przełożyd cegłę z jednego budynku do 
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drugiego. Ale to przecież nie jest żadne badanie stosunków społecznych, lecz 
kaleczenie materiału podlegającego badaniu: tod rzeczywistośd nie zna owego 
władania ziemią przez rolnika jako czegoś istniejącego odrębnie i samoistnie w 
tej postaci, w jakiej pan ją wziął: jest to tylko jedno z ogniw ówczesnych 
stosunków produkcji, które polegały na tym, że ziemia podzielona była 
pomiędzy wielkich właścicieli ziemskich, obszarników, że obszarnicy nadawali tę 
ziemię chłopom w tym celu, aby ich wyzyskiwad, że ziemia w ten sposób 
stanowiła jakby naturalną płacę roboczą: dostarczała chłopu niezbędnych 
plonów, aby mógł wytwarzad produkt dodatkowy dla obszarnika, stanowiła 
fundusz, z którego czerpał chłop na pokrycie świadczeo na rzecz obszarnika. 
Czemu autor nie zbadał tego systemu stosunków produkcji, lecz poprzestał na 
wyrwaniu jednego zjawiska przedstawiając je w ten sposób w zupełnie 
fałszywym świetle? Ponieważ autor nie umie brad się do badania zagadnieo 
społecznych: nie stawia (powtarzam, że posługuję się rozważaniami p. 
Michajłowskiego tylko w charakterze przykładu, chodzi mi zaś o krytykę całego 
socjalizmu rosyjskiego) sobie zgoła za cel wytłumaczenia ówczesnych „form 
pracy”, przedstawienia ich jako pewnego systemu stosunków produkcji, jako 
pewnej formacji społecznej. Obca mu jest — mówiąc językiem Marksa — 
metoda dialektyczna, która zobowiązuje do rozpatrywania społeczeostwa jako 
żywego organizmu w jego funkcjonowaniu i rozwoju. 

Nie stawiając sobie bynajmniej pytania, czemu stare formy pracy wypierane są 
przez nowe, powtarza on zupełnie taki sam błąd w rozważaniach na temat tych 
nowych form. Wystarczy mu, gdy konstatuje, że formy te „podważają” władanie 
ziemią przez rolnika, tzn. mówiąc ogólniej, że wyrażają się one w oddzieleniu 
wytwórcy od środków produkcji, i potępia ten objaw jako niezgodny z ideałem. I 
znów rozumowanie jego jest zupełnie niedorzeczne: wyrywa jedno zjawisko 
(pozbawienie ziemi), nie próbując nawet przedstawid go jako ogniwa innego już 
systemu stosunków produkcji, opartego na gospodarce towarowej, która 
powoduje w sposób nieunikniony konkurencję między wytwórcami towarów, 
nierównośd, ruinę jednych i wzbogacanie się innych. Odnotował jedno zjawisko 
— ruinę mas, odsunąwszy drugie — wzbogacanie się mniejszości — i tym sa-
mym uniemożliwił sobie zrozumienie zarówno jednego jak drugiego. 

I takie metody nazywa on ponadto „poszukiwaniem odpowiedzi na zagadnienia 
życiowe w ich przyobleczonej w krew i ciało postaci” („R. B.” nr 1 z r. 1894), 
podczas gdy, wręcz przeciwnie, sromotnie uciekł od tych zagadnieo życia wraz z 
jego walką posiadaczy przeciwko nie posiadającym w dziedzinę niewinnych 
utopii, nie umiejąc i nie pragnąc wytłumaczyd rzeczywistości, spojrzed jej wprost 
w oczy; nazywa to „poszukiwaniem odpowiedzi na zagadnienia życiowe w 
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idealnym ujęciu ich palącej i skomplikowanej realnej rzeczywistości” („R. B.” nr 
1), gdy w istocie nie dokonał nawet próby analizy i wyjaśnienia tej realnej 
rzeczywistości. 

Dał nam zamiast tego utopię, skleconą z wyrwanych najbezmyślniej po-
jedynczych elementów rozmaitych formacji społecznych: wziął z formacji 
średniowiecznej to a to, z „nowożytnej” to a to itd. Rzecz jasna, że teoria 
opierająca się na takich podstawach musiała pozostad na uboczu od rzeczywistej 
ewolucji społecznej z tej prostej przyczyny, iż żyd i działad wypadło wszak 
naszym utopistom nie w tych stosunkach społecznych, które złożone są z 
elementów zapożyczonych tu i ówdzie, lecz w tych, które określają stosunki 
między chłopami a kułakami (gospodarnymi kmiotkami), chałupnikami a 
skupywaczami, robotnikami a fabrykantami, stosunki, których utopiści zupełnie 
nie zrozumieli. Ich próby i usiłowania przerobienia owych niezrozumiałych dla 
nich stosunków według swego ideału nie mogły nie skooczyd się fiaskiem. 

Oto w najogólniejszych zarysach naszkicowany stan zagadnienia socjalizmu w 
Rosji w chwili, w której „narodzili się marksiści rosyjscy”. 

Ci rozpoczęli właśnie od krytyki subiektywnych metod dawnych socjalistów; nie 
zadowalając się stwierdzeniem wyzysku i jego potępieniem, zapragnęli go 
wytłumaczyd. Widząc, że całe dzieje Rosji w epoce po reformie34  polegają na 
ruinie mas i na wzbogacaniu się mniejszości, obserwując, na jak olbrzymią skalę 
odbywało się równolegle z powszechnym postępem technicznym wywłaszczenie 
drobnych wytwórców, spostrzegając, że te biegunowo przeciwstawne prądy 
powstają i wzmagają się tam i w takim stopniu, gdzie i w jakim stopniu rozwija 
się i utrwala gospodarka towarowa — musieli dojśd do konkluzji, że mają do 
czynienia z burżuazyjną (kapitalistyczną) organizacją gospodarki społecznej 
powodującą nieuchronnie wywłaszczenie i ucisk mas. Ich program praktyczny 
określony już został bezpośrednio przez to przekonanie: sprowadzał się on do 
tego, aby przyłączyd się do tej walki proletariatu z burżuazją, do walki klas nie 
posiadających z posiadającymi, która stanowi główną treśd rzeczywistości 
ekonomicznej Rosji począwszy od zapadłej wioszczyny, a koocząc na najnowszej 
udoskonalonej fabryce. Jak się przyłączyd? — odpowiedzi udzieliła im znowu 
sama rzeczywistośd. Kapitalizm doprowadził główne gałęzie przemysłu do 
stadium wielkiego przemysłu maszynowego; uspołeczniwszy w ten sposób 
produkcję, stworzył warunki materialne dla nowego ustroju, a jednocześnie 
powołał do życia nową siłę społeczną: klasę robotników przemysłowych, klasę 
proletariatu miejskiego. Podlegając takiemu samemu burżuazyjnemu 
wyzyskowi, jakim jest w swej istocie ekonomicznej wyzysk całej ludności 
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pracującej Rosji, klasa ta znajduje się jednak w warunkach szczególnie 
sprzyjających jej wyzwoleniu: nie jest już ona niczym związana ze starym 
społeczeostwem, zbudowanym całkowicie na wyzysku, same warunki jej pracy i 
sama jej sytuacja życiowa organizują ją, zmuszają do myślenia, umożliwiają jej 
wystąpienie na arenę walki politycznej. Rzecz naturalna, że socjaldemokraci 
skierowali całą swoją uwagę i wszystkie swe nadzieje na tę klasę, że sprowadzili 
swój program do rozwoju jej uświadomienia klasowego, że skierowali całą swoją 
działalnośd ku temu, aby pomóc jej stanąd do bezpośredniej walki politycznej 
przeciwko reżimowi współczesnemu i aby wciągnąd do tej walki cały proletariat 
rosyjski. 

 

------------------------------------------------------ 

Zobaczmy teraz, jak p. Michajłowski wojuje z socjaldemokratami. Jakie wytacza 
argumenty przeciwko ich zapatrywaniom teoretycznym? przeciwko ich 
politycznej działalności socjalistycznej? 

 

Krytyk wykłada poglądy teoretyczne marksistów w sposób następujący. 

„Prawda — jak twierdzą rzekomo marksiści — polega na tym, że zgodnie z 
immanentnymi prawami konieczności dziejowej Rosja rozwinie swą produkcję 
kapitalistyczną wraz ze wszystkimi jej sprzecznościami wewnętrznymi, z 
pożeraniem małych kapitałów przez wielkie, a tymczasem chłop, oderwany od 
ziemi, przeobrazi się w proletariusza, zjednoczy się, «uspołeczni się» i sprawa 
będzie załatwiona, tak iż pozostanie jedynie uraczyd nią uszczęśliwioną 
ludzkośd”. 

Jak się to paostwu podoba? Marksiści nie różnią się zatem zgoła niczym od 
„przyjaciół ludu” w kwestii pojmowania rzeczywistości, lecz jedynie w 
wyobrażaniu sobie przyszłości: nie zajmują się widocznie wcale teraźniejszością, 
tylko wyłącznie „perspektywami”. Nie ulega wątpliwości, że taka właśnie jest 
myśl p. Michajłowskiego; marksiści, powiada, „są całkowicie przeświadczeni, że 
w ich przewidywaniach przyszłości nie ma krzty utopii, że wszystko jest zważone 
i wymierzone według przepisów ścisłej nauki”, i wreszcie jeszcze wyraźniej: 
marksiści „wierzą i wyznają bezspornośd abstrakcyjnego schematu 
historycznego”. 
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Słowem, mamy przed sobą owo najbanalniejsze i najbardziej wulgarne 
oskarżenie pod adresem marksistów, z którym od dawna występują wszyscy ci, 
którzy nie umieją wytoczyd żadnego merytorycznego argumentu przeciwko ich 
poglądom. „Marksiści wyznają bezspornośd abstrakcyjnego schematu 
historycznego”! 

Toż to wierutne kłamstwo i wymysł! 

Żaden marksista nigdy i nigdzie nie argumentował w ten sposób, że w Rosji 
„musi byd” kapitalizm, „ponieważ” kapitalizm był na Zachodzie itd. Żaden 
marksista nie upatrywał nigdy w teorii Marksa jakiegoś powszechnie 
obowiązującego schematu filozoficzno-historycznego, czegoś więcej ponad 
wytłumaczenie określonej formacji społeczno-ekonomicznej. Jeden tylko 
subiektywny filozof, p. Michajłowski, potrafił wykazad taki brak zrozumienia 
Marksa, że dopatrzył się u niego teorii ogólno-filozoficznej, na co Marks wyjaśnił 
mu w odpowiedzi całkiem wyraźnie, że pomylił się w adresie. Żaden marksista 
nie opierał nigdy i nie mógł opierad swoich socjaldemokratycznych poglądów na 
czymś innym, poza ich zgodnością z rzeczywistością i z historią danych, tzn. 
rosyjskich stosunków społeczno- ekonomicznych — inaczej też byd nie mogło, 
gdyż ten postulat w stosunku do teorii został zupełnie jasno i wyraźnie 
sformułowany i położony w charakterze kamienia węgielnego całej nauki przez 
samego założyciela „marksizmu” — Marksa. 

Pan Michajłowski może, oczywiście, ile mu się żywnie podoba, obalad te 
oświadczenia, powołując się na to, że słyszał „na własne uszy”, iż marksiści 
wyznają abstrakcyjny schemat historyczny. Ale cóż to obchodzi nas, 
socjaldemokratów, lub kogokolwiek, że p. Michajłowskiemu zdarzało się 
wysłuchiwad od swoich rozmówców wszelkie absurdalne brednie? Czyż nie 
świadczy to jedynie, że wybiera on bardzo trafnie swoich rozmówców — i tyle? 
Oczywiście, bardzo byd może, że owi dowcipni rozmówcy dowcipnego filozofa 
nazywali siebie marksistami, socjaldemokratami ftp. — któż jednak nie wie o 
tym, że obecnie (jak to już zauważono od dawna) każdy szelma lubi stroid się w 
„czerwone” piórka?35. I jeśli p. Michajłowski jest tak dalece przenikliwy, że nie 
potrafi takich „przebranych” odróżnid od marksistów, lub jeżeli tak głęboko 
zrozumiał Marksa, że nie dostrzegł owego przez Marksa ze wszech miar 
podkreślanego kryterium całej jego doktryny (sformułowanie „tego, co się 
odbywa w naszych oczach”), świadczy to znowu jedynie o tym, że p. 
Michajłowski jest niemądry i o niczym ponadto. 
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W każdym bądź razie, skoro zabierał się do polemiki w druku z „socjal-
demokratami”, powinien był mied na względzie tę grupę socjalistów, która 
dawno już nosi tę nazwę, i nosi ją sama jedna, tak iż nie wolno mieszad z nią 
innych, i która posiada swych przedstawicieli w literaturze — Plechanowa i jego 
kółko36. I gdyby tak był uczynił — a tak oczywiście powinien byłby zrobid każdy 
jako tako porządny człowiek — i zwróciłby się chodby do pierwszego 
socjaldemokratycznego utworu, do książki Plechanowa „Nasze rozbieżności” — 
dostrzegłby tam już na pierwszych stronicach kategoryczne oświadczenie autora 
w imieniu wszystkich członków koła: 

„Nie chcemy w żadnym wypadku zasłaniad swego programu autorytetem 
wielkiego imienia” (tzn. autorytetem Marksa). Czy rozumie pan po rosyjsku, p. 
Michajłowski? Czy rozumie pan różnicę między wyznawaniem schematów 
abstrakcyjnych a negowaniem wszelkiego autorytetu Marksa w opiniowaniu o 
sprawach rosyjskich? 

Czy rozumie pan, że przedstawiając pierwszą opinię, jaką udało się panu 
usłyszed od swoich rozmówców jako marksistowską i ignorując ogłoszone 
drukiem w imieniu całej grupy oświadczenie jednego z wybitnych członków 
socjaldemokracji — postąpił pan nieuczciwie? 

A dalej oświadczenie brzmi jeszcze wyraźniej: 

„Powtarzam — powiada Plechanow — że możliwa jest wśród najbardziej 
konsekwentnych marksistów rozbieżnośd w kwestii oceny współczesnej 
rzeczywistości rosyjskiej”; doktryna nasza jest „pierwszą próbą zastosowania 
danej teorii naukowej do analizy bardzo skomplikowanych i powikłanych 
stosunków społecznych”. 

Trudno, zdaje się, mówid wyraźniej: z teorii Marksa przyjmują marksiści 
bezwzględnie tylko cenne metody, bez których nie podobna wyjaśnid stosunków 
społecznych, i widzą zatem kryterium swej oceny wspomnianych stosunków 
bynajmniej nie w schematach abstrakcyjnych itp. bzdurach, lecz w jej słuszności 
i zgodności z rzeczywistością. 

Czy też sądzi pan może, że autor składając takie oświadczenia, w rzeczywistości 
miał co innego na myśli? Ale to nieprawda. Zagadnienie, którym się zajmował, 
polegało na tym — „czy Rosja winna przejśd przez kapitalistyczną fazę rozwoju?” 
Zagadnienie to było więc sformułowane zgoła nie po marksistowsku, lecz 
według metod subiektywnych rozmaitych rodzimych filozofów, upatrujących 
kryteria tej powinności bądź to w polityce zwierzchności, bądź w działalności 
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„społeczeostwa”, bądź też w ideale społeczeostwa „zgodnego z naturą ludzką” 
oraz w innym tego rodzaju galimatiasie. Nasuwa się teraz problem: jak powinien 
był na podobne pytanie odpowiedzied człowiek będący wyznawcą schematów 
abstrakcyjnych? Zacząłby, oczywiście, mówid o bezsporności procesu 
dialektycznego, o ogólnofilozoficznym znaczeniu teorii Marksa, o tym, że każdy 
kraj musi nieuchronnie przejśd przez fazę... itd. itd. 

A jak odpowiedział na to Plechanow? 

Tak, jak właśnie jedynie mógł odpowiedzied marksista: 

Pozostawił zupełnie na uboczu kwestię powinności jako jałową i mogącą 
zainteresowad jedynie subiektywistów, a mówił stale tylko o rzeczywistych 
stosunkach społeczno-ekonomicznych, o rzeczywistej ich ewolucji. Dlatego też 
nie dał bezpośredniej odpowiedzi na takie nieprawidłowo postawione pytanie, 
lecz zamiast tego odrzekł: „Rosja wkroczyła na drogę kapitalistyczną”. 

A p. Michajłowski rozprawia z miną znawcy o wyznawaniu abstrakcyjnego 
schematu historycznego, o immanentnych prawach konieczności itp. 
niewiarogodnych bzdurach. I nazywa to „polemiką z socjaldemokratami”!! 

Stanowczo nie mieści mi się to w głowie — jeżeli to ma byd polemista, to kogoż 
miałoby się nazywad szczekaczem? 

Należy jeszcze zaznaczyd w związku z cytowanymi powyżej rozważaniami p. 
Michajłowskiego, że według niego socjaldemokraci twierdzid mają, iż „Rosja 
rozwinie swą własną wytwórczośd kapitalistyczną”. Jak widad, zdaniem tego 
filozofa Rosja nie ma „swej własnej” wytwórczości kapitalistycznej. Autor 
podziela zapewne mniemanie, że kapitalizm rosyjski ogranicza się do 1,5 miliona 
robotników — spotkamy się jeszcze poniżej z tą dziecinną myślą naszych 
„przyjaciół ludu” którzy nie wiadomo do czego zaliczają cały pozostały wyzysk 
wolnej pracy. „Rosja rozwinie swą własną wytwórczośd kapitalistyczną wraz ze 
wszystkimi jej sprzecznościami wewnętrznymi, tymczasem zaś chłop, oderwany 
od ziemi, przeobrazi się w proletariusza”. Im dalej w las, tym więcej drzew. A 
zatem w Rosji nie ma „sprzeczności wewnętrznych?” tzn., mówiąc po prostu, nie 
ma wyzysku mas ludowych przez garstkę kapitalistów? nie ma ruiny olbrzymiej 
większości ludności i wzbogacania się garstki osób? Chłopa oczekuje dopiero 
oderwanie od ziemi? A na czym polegają całe dzieje Rosji w epoce po reformie, 
jeśli nie na masowym wywłaszczaniu chłopów, wywłaszczaniu o niebywałej 
dotąd intensywności? Trzeba mied wielką odwagę, aby publicznie oświadczad 
coś podobnego. I p. Michajłowski ma tę odwagę: „Marks zajmował się 
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ukształtowanym już proletariatem i ukształtowanym kapitalizmem, my zaś 
musimy dopiero stworzyd jedno i drugie”. Rosja musi jeszcze stworzyd 
proletariat?! W Rosji, która jest jedynym krajem, gdzie znaleźd można tak 
beznadziejną nędzę mas, tak bezczelny wyzysk ludu pracującego, w Rosji, którą 
porównywano (i słusznie) do Anglii, o ile chodzi o sytuację jej biedoty — w Rosji, 
w której głodowanie milionowych mas ludu jest stałym zjawiskiem obok np. 
wciąż rosnącego wywozu chleba — w Rosji nie ma proletariatu!! 

Sądzę, że p. Michajłowskiemu należałoby za życia postawid pomnik za te 
klasyczne słowa!37  

Zobaczymy jeszcze zresztą poniżej, że jest to stała i wielce konsekwentna 
taktyka „przyjaciół ludu”: po faryzeuszowsku zamykad oczy na niesamowitą 
sytuację mas pracujących w Rosji, przedstawiad ją tylko jako „zachwianą”, tak iż 
wystarczy wysiłek „kulturalnego społeczeostwa” i rządu, aby wszystko skierowad 
na właściwą drogę. Sytuacja mas pracujących jest zła nie dlatego, że się 
„zachwiała”, lecz dlatego, że masy podlegają? najbezczelniejszemu wyzyskowi ze 
strony garstki wyzyskiwaczy, a ci rycerze mniemają, że jeśli zamkną oczy na ten 
fakt, jeśli schowają głowy, jak strusie, aby nie widzied wyzyskiwaczy, wówczas ci 
ostatni znikną. A kiedy socjaldemokraci powiadają im, że obawa przed 
spojrzeniem wprost w twarz rzeczywistości jest haniebnym tchórzostwem, kiedy 
biorą za punkt wyjścia swych rozważao wspomniany fakt wyzysku i powiadają, 
że jedynie możliwym wytłumaczeniem tego faktu jest burżuazyjna organizacja 
społeczeostwa rosyjskiego, rozszczepiająca masę narodu na proletariat i 
burżuazję, oraz klasowy charakter paostwa rosyjskiego, które stanowi jedynie 
organ panowania tej burżuazji — że jedyne wyjście polega przeto na walce kla-
sowej proletariatu przeciwko burżuazji, wówczas ci „przyjaciele ludu” podnoszą 
lament, że socjaldemokraci pragną pozbawid lud ziemi!! że chcą zburzyd nasz 
ludowy ustrój ekonomiczny!! 

Dochodzimy teraz do najbardziej oburzającego miejsca całej tej co najmniej 
nieprzyzwoitej „polemiki”, mianowicie do owej „krytyki” (?) działalności 
politycznej socjaldemokratów, z którą wystąpił pan Michajłowski. Każdy 
rozumie, że działalnośd socjalistów i agitatorów wśród robotników nie może byd 
przedmiotem uczciwej dyskusji w naszej prasie legalnej i że jedyna rzecz, którą 
może uczynid pod tym względem przyzwoita prasa pod- legająca cenzurze, to 
„taktowne milczenie”. Pan Michajłowski zapomniał o tej bardzo elementarnej 
zasadzie i skorzystał bez skrupułów ze swego monopolu zwracania się do 
czytającej publiczności po to, aby obrzucad socjalistów błotem. 
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Znajdą się jednak i poza obrębem legalnego dziennikarstwa sposoby walki z tym 
pozbawionym skrupułów krytykiem. 

„O ile rozumiem — udaje naiwnego p. Michajłowski — marksiści rosyjscy mogą 
byd podzieleni na trzy kategorie: marksistów-widzów (obojętnych obserwatorów 
procesu), marksistów biernych (jedynie «łagodzą męki porodowe». «Nie 
interesują się ludem związanym z ziemią, lecz zwracają swą uwagę oraz 
pokładają swe nadzieje w tych, którzy są już oderwani od środków produkcji») 
oraz marksistów aktywnych (którzy wprost obstają przy dalszym rujnowaniu 
wsi)!!” 

Cóż to takiego?! Przecież pan krytyk nie może nie wiedzied, że marksiści rosyjscy 
to socjaliści, którzy za punkt wyjścia biorą pogląd, że rzeczywistością jest 
społeczeostwo kapitalistyczne i że jedynym z niego wyjściem jest walka klasowa 
proletariatu przeciw burżuazji? W jakiż więc sposób i z jakiej racji miesza ich i 
podciąga pod jeden strychulec razem z czymś tak bezmyślnie wulgarnym? Jakież 
ma prawo (oczywiście, moralne) zaliczad do marksistów ludzi, którzy me uznają 
widocznie najelementarniejszych i podstawowych tez marksistowskich, ludzi, 
którzy nigdy i nigdzie nie występowali w charakterze odrębnej grupy, nigdy i 
nigdzie nie ogłaszali jakiegokolwiek własnego odrębnego programu? 

P. Michajłowski pozostawił sobie cały szereg furtek, aby usprawiedliwid takie 
obrzydliwe chwyty. 

„Byd może — dowcipkuje z lekkością trzpiota z towarzystwa — są to nawet 
nieprawdziwi marksiści, lecz uważają siebie za prawdziwych i oświadczają, że są 
nimi”. Gdzie i kiedy oświadczali? Czy w petersburskich liberalnych i radykalnych 
salonach? Czy w listach prywatnych? Niechaj i tak będzie. No, to prowadźcie z 
nimi rozmówki w waszych salonach i w waszej korespondencji. Ale występuje 
pan przecież w prasie i publicznie przeciwko ludziom, którzy (pod sztandarem 
marksizmu) nigdy i nigdzie nie występowali publicznie. I śmie pan jeszcze 
oświadczad przy tym, że polemizuje pan z „socjaldemokratami”, jakkolwiek wie 
pan o tym, że miano to nosi jedna tylko grupa socjalistów rewolucjonistów i że 
nie wolno mieszad z nią żadnej innej!38  

Pan Michajłowski wierci się i wykręca jak przyłapany sztubak: Ja nie mam z tym 
nic wspólnego — usiłuje on dowieśd czytelnikowi — „słyszałem na własne uszy i 
widziałem na własne oczy”. Ależ doskonale! Chętnie wierzymy, że ma pan pod 
bokiem same wulgarne kreatury i łajdaków, cóż jednak my, socjaldemokraci, 
jesteśmy temu winni? Któż nie wie, że „w obecnych czasach, gdy” nie tylko 
socjalistyczna, lecz nawet wszelka jako tako samodzielna i uczciwa działalnośd 
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społeczna powoduje prześladowania polityczne — na jednego działacza, 
pracującego rzeczywiście pod tym czy innym sztandarem — Narodnej Woli39, 
marksizmu czy — powiedzmy — chociażby konstytucjonalizmu, przypada 
kilkudziesięciu frazesowiczów, osłaniających tym mianem swe liberalne 
tchórzostwo, i jeszcze może kilku już po prostu szubrawców, załatwiających 
własne interesiki? Czyż nie jest rzeczą jasną, że tylko najnędzniejsza trywialnośd 
mogłaby zarzucad któremukolwiek z wymienionych kierunków fakt, że sztandar 
jego szarga (a przy tym nie publicznie i nie jawnie) wszelkie draostwo? Cały 
wywód p Michajłowskiego jest nieprzerwanym pasmem wypaczeo, przeinaczeo i 
fałszerstw. Widzieliśmy powyżej, że przeinaczył całkowicie te „prawdy”, które 
stanowią punkt wyjścia dla socjaldemokratów, że wyłożył je tak, jak nie wykładał 
ich i nie mógł wykładad nigdzie żaden marksista. A gdyby przedstawił, jak 
socjaldemokraci naprawdę pojmują rzeczywistośd rosyjską, nie mógłby nie do-
strzec, że „stosowad się” do tych poglądów można wyłącznie w jeden sposób — 
przez przyczynianie się do rozwoju świadomości klasowej proletariatu, przez 
organizowanie i zespalanie go do walki politycznej z reżimem współczesnym. 
Pozostał mu wreszcie jeszcze jeden wybieg. Z miną obrażonej niewinności 
wznosi, jak faryzeusz, oczy do nieba i rzecze ckliwie: „Rad jestem wielce to 
słyszed, nie rozumiem jednak, przeciwko czemu protestujecie” (tak właśnie 
mówi w nrze 2 czasopisma „R. B.”). „Przeczytajcie uważniej moją opinię o 
biernych marksistach, a zobaczycie, że mówię: ze stanowiska etycznego nie ma 
tu nic do zarzucenia”. 

Jest to, rzecz prosta, jedynie przeżuwanie dawnych nędznych wybiegów. 

Powiedzcie, proszę, jakbyście określili uczynek człowieka, który by oświadczył, 
że krytykuje narodnictwo socjalno-rewolucyjne (biorę taki okres, w którym nie 
występowało jeszcze jakiekolwiek inne) i zacząłby wywodzid, dajmy na to, co 
następuje: 

„O ile rozumiem, narodnicy dzielą się na trzy kategorie: konsekwentnych 
narodników, którzy w całej pełni uznają idee chłopa i w ścisłej zgodności z jego 
pragnieniami zalecają powszechne stosowanie rózeg i bicie kobiet i w ogóle ową 
najnikczemniejszą politykę rządów knuta i pałki, którą nazywano przecież 
polityką ludową; dalej, proszę, istnieją narodnicy-tchórze, których poglądy 
chłopa nie interesują i którzy usiłują jedynie przenieśd do Rosji obcy jej ruch 
rewolucyjny — za pośrednictwem zrzeszeo itp., czemu zresztą, z etycznego 
punktu widzenia, nic by zarzucid nie można, gdyby nie śliskośd tej drogi, która 
tchórzliwego narodnika łatwo może uczynid konsekwentnym lub odważnym; są 
wreszcie narodnicy odważni, którzy w pełni realizują ludowe ideały 
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gospodarnego chłopa i dlatego osiadają na roli, aby przekształcid się w kułaków 
całą gębą”. Wszyscy przyzwoici ludzie nazwaliby to, oczywiście, podłym i 
trywialnym szyderstwem. Gdyby zaś nadto człowiek, będący autorem takich 
wynurzeo, nie potrzebował obawiad się zaprzeczenia narodników na łamach 
tejże prasy; gdyby nadto poglądy tych narodników przedstawiano dotychczas 
tylko nielegalnie i gdyby wskutek tego wielu ludzi nie miało o nich jasnego 
pojęcia i mogło z łatwością uwierzyd wszystkiemu, cokolwiek by im o 
narodnikach powiedziano, wówczas wszyscy zgodziliby się, że taki człowiek... 

Może zresztą p. Michajłowski sam niezupełnie jeszcze zapomniał wyrazu, jaki 
należałoby tutaj użyd. 

Ale dośd tego! P, Michajłowski insynuował jeszcze wiele podobnych rzeczy, nie 
znam jednak bardziej nużącej, bardziej niewdzięcznej i czarniejszej roboty, niż 
babranie się w tym błocie, zbieranie porozrzucanych tu ówdzie aluzji, 
zestawianie ich, wyszukiwanie jednego chociażby poważnego zarzutu. Dosyd! 

Kwiecieo 1894 

Napisane wiosną - latem 1894 r. Wydrukowane po raz pierwszy w 1894 r.  

Dzieła, „Książka i Wiedza” 1950, t. 1, str. 127-208. 

 

 

Przypisy: 

1. Lenin cytuje przedmowę K. Marksa do pracy „Przyczynek do krytyki ekonomii 
politycznej”. (patrz: K. Marks i F. Engels. Dzieła wybrane w 2 tomach, „Książka i 
Wiedza” 1949, t. I, str. 337—338).  

2. „Contrat Social” („Umowa Społeczna”) — jedno z podstawowych dzieł Jana 
Jakuba Rousseau (ukazało się w roku 1762); dzieło to zawiera ideę, że każdy 
ustrój społeczny powinien byd wynikiem swobodnego porozumienia, umowy 
między ludźmi. Będąc w swej istocie idealistyczna, teoria „umowy społecznej”, 
wysunięta w przeddzieo francuskiej rewolucji burżuazyjnej XVIII wieku, odegrała 
jednak rolę rewolucyjną. Była ona wyrazem żądao równości burżuazyjnej, 
wezwaniem do unicestwienia feudalnych przywilejów stanowych i do 
ustanowienia republiki burżuazyjnej.  
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3. To znaczy, oczywiście, że mówimy ciągle o świadomości stosunków 
społecznych i żadnych innych. – przypis Lenina 

4. N. Karejew (1850—1931) — historyk rosyjski, zwolennik szkoły idealistycznej, 
autor szeregu prac z dziedziny filozofii historii. Zwalczał zaciekle marksizm. 

5. Transformizm — nauka Darwina o zmienności gatunków zwierząt i roślin.  

6. „List” Marksa — idzie o list Marksa do redakcji czasopisma 
„Otieczestwiennyje Zapiski” („Kronika Ojczysta”), napisany w koocu 1877 roku w 
związku z ukazaniem się artykułu N. Michajłowskiego pt. „Karol Marks przed 
sądem p. J. Żukowskiego”. 

7. Wspomniany utwór — „Niemiecka ideologia” — przeleżał dziesiątki lat w 
archiwum niemieckiej socjaldemokracji. Po raz pierwszy został opublikowany w 
całości w języku niemieckim w 1932 roku przez Instytut Marksa — Engelsa — 
Lenina w Moskwie. Pierwszy rozdział tej pracy pt. „Feuerbach” został 
wydrukowany w języku polskim w zbiorze pn. K. Marks i F. Engels, Wybrane 
pisma filozoficzne 1844—1846, „Książka i Wiedza” 1949.  

8. Patrz przedmowę F. Engelsa do jego pracy „Ludwik Feuerbach i zmierzch 
klasycznej filozofii niemieckiej”, „Książka i Wiedza” 1950, str. 6. 

9. Książka Morgana — mowa tu o książce „Ancient Society” („Społeczeostwo 
pierwotne”) Morgana.  

10. Patrz: F. Engels, „Pochodzenie rodziny, własności prywatnej i paostwa”. 
Przedmowa do pierwszego wydania z 1884 roku („Książka i Wiedza” 1949, str. 
8—9). 

11. Pan Michajłowski nie pomija i tutaj sposobności do dowcipkowania: jakże to 
tak: naukowe pojmowanie dziejów — i dzieje starożytne zagadką! Panie 
Michajłowski, może pan się dowiedzied z każdego podręcznika, że zagadnienie 
organizacji rodowej należy do najtrudniejszych — do zagadnieo, które wywołały 
mnóstwo teorii usiłujących je wytłumaczyd. – przypis Lenina 

12. Jakżeż inaczej, w istocie, nazwad można taki chwyt, gdy zarzuca się 
materialistom, że nie uporali się z historią, a nie usiłuje się przy tym zanalizowad 
dosłownie ani jednego z licznych podanych przez materialistów 
materialistycznych wyjaśnieo rozmaitych zagadnieo historycznych? Albo gdy się 
mówi, że można by dowodzid, ale nie będziemy się tym zajmowali? – przypis 
Lenina 
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13. System lenny — szczególny system feudalnego władania ziemią, który w 
Rosji ugruntował się w połowie XV wieku. W odróżnieniu od dóbr dziedzicznych, 
które stanowiły całkowitą i dziedziczną własnośd bojara, lenno uważane było za 
własnośd pana feudalnego i początkowo dawane było przez niego dworzanom 
we władanie czasowe i warunkowe w nagrodę za służbę wojskową lub przy 
dworze. Stopniowo przekształcało się ono we władanie dziedziczne. Od połowy 
XVII stulecia różnica pomiędzy obydwiema formami feudalnej własności 
ziemskiej — majątkiem rodowym a majątkiem z nadania — stopniowo zaciera 
się, prawa feudalne właścicieli majątków rodowych i majątków z nadania 
wyrównują się. Za Piotra I ziemia z nadania ostatecznie staje się prywatną 
własnością szlachty obszarniczej.  

14. Jest to czysto burżuazyjna idea: rozdrobnione, małe rodziny zaczęły 
przeważad dopiero w ustroju burżuazyjnym, nie istniały wcale w czasach 
przedhistorycznych. Nie ma nic bardziej charakterystycznego dla burżua, jak 
przenoszenie cech współczesnego ustroju na wszystkie epoki i narody. – przypis 
Lenina 

15. W. Burenin — współpracownik reakcyjnego pisma „Nowoje Wremia”, znany 
z oszczerczej nagonki przeciwko przedstawicielom wszystkich postępowych 
prądów myśli społecznej. Lenin używał tego nazwiska jako imienia pospolitego 
dla określenia nikczemnych metod w polemice. 

16. W związku z tym bezsensownym terminem należy zaznaczyd, że p. 
Michajłowski wyodrębnia Marksa (zbyt mądrego i zbyt uczonego, aby nasz 
krytyk mógł śmiało i otwarcie krytykowad to lub inne z jego twierdzeo), na 
dalszym miejscu stawia Engelsa („mniej twórczy umysł”), następnie — ludzi 
mniej lub bardziej samodzielnych, jak Kautsky — i resztę marksistów Ależ czy 
klasyfikacja ta może posiadad jakiekolwiek poważne znaczenie? Jeśli krytyk 
niezadowolony jest z popularyzatorów Marksa — któż mu przeszkadza 
skorygowad ich według Marksa? Nie czyni nic podobnego. Usiłował widocznie 
powiedzied coś dowcipnego, ale żart okazał się płaskim. – przypis Lenina 

17. Z bajki znanego rosyjskiego bajkopisarza Krylowa „Słoo i mopsik”. 

18. Pan W. W. — W. Woroncow — jeden z ideologów liberalnego narodnictwa 
lat dziewięddziesiątych ubiegłego wieku. 

19. Patrz: F. Engels, „Pochodzenie rodziny, własności prywatnej i paostwa”. 
Przedmowa do pierwszego wydania z 1884 roku („Książka i Wiedza” 1949, str. 
7).  
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20. Znalazło to zupełnie jasny wyraz w „Kapitale” oraz w taktyce 
socjaldemokratów w porównaniu z poprzednimi socjalistami. Marks wprost 
wysuwał postulat, aby nie poprzestawad na stronie ekonomicznej. Kreśląc 
program projektowanego czasopisma, pisał on w r 1843 do Rugego: „Zasada 
socjalistyczna stanowi w całości znów jedną tylko stronę... Winniśmy w równej 
mierze zaopiekowad się drugą stroną, bytem teoretycznym człowieka, a więc 
uczynid przedmiotem swej krytyki religię, naukę itd... Podobnie jak religia jest 
rejestrem walk teoretycznych ludzkości, paostwo polityczne jest rejestrem jej 
walk praktycznych W ten sposób paostwo polityczne jest, w granicach swe| 
formy sub specie rei publicae (pod politycznym kątem widzenia), wyrazem 
wszystkich walk, potrzeb, interesów. Dlatego uczynienie przedmiotem krytyki 
najbardziej specjalnej kwestii politycznej — np. różnicy między systemem 
stanowym a reprezentacyjnym — nie oznacza bynajmniej zstąpienia z hauteur 
des principes (z wyżyny zasad. — Red.), albowiem kwestia ta wyraża językiem 
politycznym różnicę między panowaniem człowieka a panowaniem własności 
prywatnej. Krytyk więc nie tylko może. lecz powinien wkraczad w dziedzinę tych 
zagadnieo politycznych (które zdaniem zawziętego socjalisty nie zasługują na 
uwagę)”. – przypis Lenina 

21. „Wiestnik Jewropy” („Wiadomości Europejskie”) — miesięcznik, wychodził w 
Petersburgu od 1866 roku do lata 1918 roku. Odzwierciedlał poglądy rosyjskiej 
burżuazji liberalnej; od początku lat dziewięddziesiątych toczył systematyczną 
walkę przeciwko marksizmowi.  

22. Że takie sformułowanie poglądów Dühringa daje się całkowicie zastosowad 
również do p Michajłowskiego, tego dowodzi jeszcze następujący ustęp z jego 
artykułu: „K. Marks przed sądem J. Żukowskiego”. Oponując p Żukowskiemu, 
który twierdził, że Marks jest obroocą własności prywatnej, p. Michajłowski 
wskazuje ów schemat Marksa i tłumaczy go jak następuje: „Marks wsadzi) do 
swego schematu dwa znane powszechnie fortele dialektyki heglowskiej: po 
pierwsze, schemat skonstruowany jest według prawa triady heglowskiej: po 
drugie, synteza opiera się na tożsamości przeciwieostw: własności indywidualnej 
i społecznej. A zatem wyraz «indywidualny» posiada tutaj szczególne, czysto 
umowne znaczenie członu procesu dialektycznego i nie można na nim opierad 
absolutnie niczego” Mówił to człowiek w najlepszej wierze, broniąc wobec 
publiczności rosyjskiej „sangwinika” Marksa przed burżua, p. Żukowskim. I oto w 
takich właśnie szlachetnych intencjach tłumaczy on Marksa w ten sposób, 
jakoby ten opierał swoje pojęcie o procesie na „fortelach”! Pan Michajłowski 
może stąd wysnud dośd pożyteczny dlao morał, że dla urzeczywistnienia 
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jakiejkolwiek sprawy nie wystarczają bynajmniej same tylko dobre chęci.  – 
przypis Lenina 

23. Patrz: F. Engels, „Anty-Duhring”, „Książka i Wiedza” 1949, str. 129. 

24. Tamże, str. 131—132.  

25. Nie zawadzi, zdaje się, zwrócid tu uwagę; że całe owo wyjaśnienie Engelsa 
umieszczone jest w tymże rozdziale, w którym mówi on o ziarnie, o doktrynie 
Rousseau oraz -o innych przykładach procesu dialektycznego. Wystarczy, 
zdawałoby się, w zupełności samo zestawienie tych przykładów z tak jasnymi i 
kategorycznymi oświadczeniami Engelsa (i Marksa, któremu Engels czytał 
uprzednio rękopis swego dzieła), że nie może byd nawet mowy o dowodzeniu 
czegokolwiek za pomocą triad lub o podsuwaniu „umownych członów” owych 
triad w przedstawienie realnego procesu, aby zrozumied, jaką niedorzecznością 
jest oskarżenie marksizmu o wyznawanie dialektyki heglowskiej). – przypis 
Lenina 

26. Co wolno Jowiszowi, tego nie wolno bykowi.  

27. „Otieczestwiennyje Zapiski” („Kronika Ojczysta”) — czasopismo, z którym 
współpracował od r. 1839 W. Bielioski. Począwszy od r. 1868 czasopismem 
kierowali pisarze Niekrasow, Sałtykow-Szczedrin, Jelisiejew i inni; w tym okresie 
wokół czasopisma skupiała się rewolucyjno-demokratyczna inteligencja. 
Czasopismo doznawało ustawicznych prześladowao ze strony cenzury; w 1884 r. 
zostało przez rząd carski zamknięte.  

28. Postoronnij (Postronny) — pseudonim N. K. Michajłowskiego.  

29. (Idzie tu o następujące twierdzenia, sformułowane przez Marksa i Engelsa w 
„Manifeście Partii Komunistycznej”: 

„Twierdzenia teoretyczne komunistów nie opierają się bynajmniej na ideach, na 
zasadach wymyślonych lub odkrytych przez tego czy owego reformatora świata. 

Są one jedynie ogólnym wyrazem rzeczywistych stosunków istniejącej walki klas, 
wyrazem odbywającego się w naszych oczach ruchu dziejowego” (K. Marks i F. 
Engels. Dzieła wybrane w 2 tomach, „Książka i Wiedza” 1949, t. I. str. 37—38).  

30. Właśnie dlatego pominięte zostały inne cechy średniowiecznego ustroju 
ekonomicznego, należały one bowiem do feudalnej formacji społecznej, podczas 
gdy Marks bada jedynie kapitalistyczną. W czystej swej postaci proces rozwoju 
kapitalizmu rozpoczął się rzeczywiście (np. w Anglii) od ustroju opartego na 
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¡sinieniu drobnych, rozproszonych wytwórców towarów oraz ich własności 
indywidualnej, pochodzącej z pracy. – przypis Lenina 

31. Patrz: F. Engels. „Anty-Dühring” (Częśd pierwsza. Filozofia; rozdział 
dziewiąty: Moralnośd i prawo. Wieczne prawo), „Książka i Wiedza” 1949, str. 92. 

32. Lenin cytuje list K. Marksa do Rugego (wrzesieo 1843 r.). Patrz: K. Marks i F. 
Engels, Dzieła, wyd. ros., t. I, str. 352.  

33. „Przez średniowieczne formy pracy — wyjaśnił autor w innym miejscu — 
rozumied należy nie tylko władanie ziemią przez wspólnotę gminną, przemysł 
chałupniczy i organizację artelową Są to wszystko, niewątpliwie, formy 
średniowieczne, ale powinno się do nich zaliczyd wszystkie rodzaje władania 
ziemią lub narzędziami pracy przez pracownika”. – przypis Lenin 

34. Dzieje Rosji po reformie — to jest po tzw. „reformie chłopskiej” z 1861 roku, 
która zniosła prawo paoszczyzny w Rosji i po której nastąpiły reformy w 
dziedzinie administracji, sądownictwa i inne. 

35. Napisałem to wszystko, zakładając, że p Michajłowski słyszał rzeczywiście 
wyznanie abstrakcyjnych schematów historycznych i że niczego nie przekręcił. 
Uważam jednak za bezwarunkowo konieczne zastrzec się w tym względzie: za co 
kupiłem, za to sprzedaję. – przypis Lenina 

36. Mowa tu o grupie ”Wyzwolenie Pracy” — pierwszej rosyjskiej grupie 
marksistowskiej, zorganizowanej przez J. W. Plechanowa w Genewie w 1883 r. 
Grupa ta odegrała wielką rolę w dziele rozpowszechnienia marksizmu w Rosji. 
Ocenę działalności i roli historycznej tej grupy — patrz: „Historia WKP(b). Krótki 
kurs”, „Książka i Wiedza” 1949, rozdz. 1, str. 13—15, 20—21.  

37. Może p. Michajłowski spróbuje zresztą wymigad się i tutaj: nie chciałem — 
rzeknie — wcale powiedzied, że w Rosji nie ma w ogóle proletariatu, lecz tylko, 
że nie ma tam proletariatu kapitalistycznego? — Naprawdę? Czemuż tedy nie 
powiedział pan tego? Tod cała kwestia polega na tym właśnie, czy proletariat 
rosyjski jest proletariatem tego rodzaju, jaki właściwy jest burżuazyjnej 
organizacji gospodarki społecznej, czy też jakimś innym? Któż jest winien, że na 
łamach całych dwóch artykułów nie wyrzekł pan ani słowa o tej jedynie 
poważnej i istotnej kwestii, lecz że wolał pan pleśd wszelakie bzdury, koniec 
kooców zgoła już nieprzytomne. – przypis Lenina 

38. Zatrzymam się na jednej chociaż wskazówce faktycznej, którą spotykamy u 
p. Michajłowskiego Każdy, kto przeczytał jego artykuł, będzie musiał przyznad, 
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że zalicza on do „marksistów” również i p. Skworcowa (autora „Ekonomicznych 
przyczyn okresów głodu”). A tymczasem sam ów pan nie nazywa siebie w ten 
sposób i wystarcza najelementarnieisza znajomośd dzieł socjaldemokratów, aby 
zobaczyd, że jest on, z ich punktu widzenia, najpospolitszym burżujem i niczym 
więcej. Jakiż z niego marksista, skoro nie rozumie, że środowisko społeczne, dla 
którego projektuje swe postępowości, jest środowiskiem burżuazyjnym, że 
wszystkie „ulepszenia kultury” dostrzegane istotnie nawet w gospodarce 
chłopskiej, oznaczają przeto postęp burżuazyjny, polepszający sytuację 
mniejszości i proletaryzujący masy! Jakiż z niego marksista, skoro nie rozumie że 
paostwo, do którego zwraca się z projektami, jest paostwem klasowym, które 
zdolne jest tylko do popierania burżuazji i do uciskania proletariatu! – przypis 
Lenina 

39. „Narodnaja Wola” — („Wola Ludu”) — najbardziej rewolucyjna i bohaterska 
partia drobnomieszczaoskiej inteligencji rosyjskiej działająca w latach 1879—
1885. Wychodząc z założenia, że historię tworzą poszczególne wybitne 
jednostki, że masy, lud, klasy nie są zdolne do świadomych, zorganizowanych 
działao, a jedynie mogą ślepo kroczyd za tzw. „bohaterami” — narodowolcy 
wyrzekli się masowej pracy rewolucyjnej wśród chłopstwa i klasy robotniczej i 
przeszli do stosowania terroru indywidualnego, do zabijania poszczególnych 
osobistości z obozu rządzącego. Tymi bezpłodnymi dla rewolucji, nie 
przynoszącymi ludowi żadnej korzyści zabójstwami poszczególnych 
przedstawicieli klas panujących — narodowolcy odwracali uwagę mas 
pracujących od skutecznej masowej walki rewolucyjnej i przeszkadzali klasie 
robotniczej w zrozumieniu jej kierowniczej roli w rewolucji i walce przeciwko 
caratowi. Dlatego też mimo wielkiego bohaterstwa i poświęcenia dla idei 
narodowolcy nie znaleźli oparcia w masach i szybko roztrwonili swe siły nie 
osiągnąwszy żadnego poważnego sukcesu w walce z caratem. —  


