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Do uczestników dyskusji ekonomicznej 

 

Uwagi na temat zagadnieo ekonomicznych związanych z 

dyskusją listopadową 1951 roku 

 

Otrzymałem wszystkie dokumenty dotyczące dyskusji ekonomicznej, 

przeprowadzonej w związku z oceną projektu podręcznika ekonomii politycznej. 

Otrzymałem między innymi „Wnioski w sprawie ulepszenia projektu 

podręcznika ekonomii politycznej”, „Wnioski dotyczące usunięcia błędów i 

nieścisłości” w projekcie, „Notatkę informacyjną o kwestiach spornych”. 

W sprawie wszystkich tych materiałów, jak również w sprawie projektu 

podręcznika uważam za potrzebne poczynid następujące uwagi. 

 

1. Zagadnienie charakteru praw ekonomicznych w warunkach socjalizmu 

Niektórzy towarzysze negują obiektywny charakter praw nauki, zwłaszcza praw 

ekonomii politycznej, w warunkach socjalizmu. Przeczą temu, że prawa 

ekonomii politycznej odzwierciedlają prawidłowości procesów dokonujących się 

niezależnie od woli ludzi. Uważają, że wobec szczególnej roli, jaką wyznaczyła 

Paostwu Radzieckiemu historia, Paostwo Radzieckie, jego kierownicy mogą 

znieśd istniejące prawa ekonomii politycznej, mogą „sformowad” nowe prawa, 

„stworzyd” nowe prawa. 

Towarzysze ci mylą się głęboko. Mylą oni widocznie prawa nauki, które 

odzwierciedlają obiektywne procesy dokonujące się w przyrodzie lub 

społeczeostwie niezależnie od woli ludzi, z tymi prawami, które wydawane są 

przez rządy, które tworzone są z woli ludzi i mają jedynie moc prawną. Ale mylid 

ich w żadnym wypadku nie wolno. 

Marksizm pojmuje prawa nauki — wszystko jedno, czy chodzi o prawa 

przyrodoznawstwa, czy też o prawa ekonomii politycznej — jako odbicie 

obiektywnych procesów dokonujących się niezależnie od woli ludzi. Ludzie mogą 
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odkryd te prawa, poznad je, zbadad, uwzględniad w swoich działaniach, 

wykorzystad w interesie społeczeostwa, nie mogą jednak zmienid ich ani znieśd. 

Tym bardziej nie mogą oni sformowad lub tworzyd nowych praw nauki. 

Czy znaczy to, że na przykład rezultaty działania praw przyrody, rezultaty 

działania sił przyrody są w ogóle czymś, czemu nie można zapobiec, że niszczące 

działanie sił przyrody wszędzie i zawsze następuje z żywiołową, nieubłaganą siłą, 

nie poddającą się oddziaływaniu ludzi? Nie, nie znaczy. Jeśli wyłączymy 

astronomiczne, geologiczne i niektóre inne analogiczne procesy, na które ludzie, 

jeśli nawet poznali prawa ich rozwoju, rzeczywiście nie są w stanie oddziaływad, 

to w wielu innych wypadkach ludzie bynajmniej nie są bezsilni w sensie 

możliwości oddziaływania na procesy przyrody. We wszystkich takich 

wypadkach ludzie, poznawszy prawa przyrody, uwzględniając je i opierając się 

na nich, umiejętnie je stosując i wykorzystując, mogą ograniczyd sferę ich 

działania, nadad niszczycielskim siłom przyrody inny kierunek, obrócid 

niszczycielskie siły przyrody na pożytek społeczeostwa. Weźmy jeden z licznych 

przykładów. W najdawniejszej epoce wylewy wielkich rzek, powodzie, 

zniszczenie w związku z tym siedzib ludzkich i zasiewów uważano za nieodpartą 

klęskę, wobec której ludzie byli bezsilni. Jednakże z biegiem czasu, w miarę 

rozwoju wiedzy ludzkiej, kiedy ludzie nauczyli się budowad tamy i elektrownie 

wodne, okazało się możliwe uchronienie społeczeostwa od klęsk powodzi, 

którym, jak wydawało się dawniej, nie podobna zapobiec. Co więcej, ludzie 

umieją już ujarzmiad niszczycielskie siły przyrody, że tak powiem, okiełznad je, 

obrócid siłę wody na pożytek społeczeostwa i wykorzystad ją do zraszania pól, 

do otrzymywania energii. 

Czy znaczy to, że przez to samo ludzie znieśli prawa przyrody, prawa nauki, że 

stworzyli nowe prawa przyrody, nowe prawa nauki? Nie, nie znaczy. Chodzi o to, 

że cała ta procedura zapobiegania działaniu niszczycielskich sił wody i 

wykorzystania ich w interesie społeczeostwa przebiega bez jakiegokolwiek 

naruszenia, zmiany lub zniesienia praw nauki, bez stworzenia nowych praw 

nauki. Przeciwnie, cała ta procedura dokonuje się ściśle na podstawie praw 

przyrody, praw nauki, albowiem jakiekolwiek naruszenie praw przyrody, 

najmniejsze ich naruszenie doprowadziłoby jedynie do zakłócenia procesu, do 

załamania procedury. 



5 
 

To samo należy powiedzied o prawach rozwoju ekonomicznego, o prawach 

ekonomii politycznej — wszystko jedno, czy chodzi o okres kapitalizmu, czy też o 

okres socjalizmu. Tutaj, tak samo jak w przyrodoznawstwie, prawa rozwoju 

ekonomicznego są prawami obiektywnymi, odzwierciedlającymi procesy 

rozwoju ekonomicznego dokonujące się niezależnie od woli ludzi. Ludzie mogą 

odkryd te prawa, poznad je i opierając się na nich wykorzystad je w interesie 

społeczeostwa, nadad inny kierunek niszczącemu działaniu niektórych praw, 

ograniczyd sferę ich działania, otworzyd pole działania innym prawom torującym 

sobie drogę, nie mogą jednak ich znieśd ani też stworzyd nowych praw 

ekonomicznych. . Jedna z cech szczególnych ekonomii politycznej polega na tym, 

że jej prawa, w odróżnieniu od praw przyrodoznawstwa, nie są długowieczne, że 

działają one, a przynajmniej większośd spośród nich, jedynie w ciągu pewnego 

okresu historycznego, po czym ustępują miejsca nowym prawom. Jednakże 

prawa te nie ulegają zniesieniu, lecz tracą moc wobec nowych warunków 

ekonomicznych i schodzą ze sceny, aby ustąpid miejsca nowym prawom, które 

nie są wytworem woli ludzi, lecz powstają na bazie nowych warunków 

ekonomicznych. 

Powołują się na „Anty-Dühringa” Engelsa, na jego formułę, że wraz z likwidacją 

kapitalizmu i uspołecznieniem środków produkcji ludzie uzyskają władzę nad 

swoimi środkami produkcji, wyzwolą się od ucisku stosunków społeczno-

ekonomicznych, staną się „panami” swego życia społecznego. Engels nazywa tę 

wolnośd „uświadomioną koniecznością”. A co może znaczyd „uświadomiona 

koniecznośd”? Znaczy to, że poznawszy obiektywne prawa („koniecznośd”) 

ludzie będą stosowali je w pełni świadomie w interesie społeczeostwa. Właśnie 

dlatego Engels tamże mówi, że: 

„Prawa ich własnej działalności społecznej, które dotychczas przeciwstawiały się 

im jako obce i panujące nad nimi prawa natury, będą odtąd stosowane z całą 

znajomością rzeczy przez ludzi, a tym samym opanowywane przez nich” 1. 

Jak widad, formuła Engelsa nie przemawia bynajmniej na rzecz tych, którzy 

sądzą, że w warunkach socjalizmu można znieśd istniejące prawa ekonomiczne i 

stworzyd nowe. Przeciwnie, wymaga ona nie zniesienia, lecz poznania praw 

ekonomicznych i umiejętnego ich stosowania. 
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Mówi się, że prawa ekonomiczne mają charakter żywiołowy, że działaniu tych 

praw nie podobna zapobiec, że społeczeostwo jest wobec nich bezsilne. Jest to 

niesłuszne. Jest to fetyszyzacja praw, oddanie się w niewolę prawom. 

Dowiedzione zostało, że społeczeostwo nie jest wobec nich bezsilne, że 

poznawszy prawa ekonomiczne i opierając się na nich może ono ograniczyd 

sferę ich działania, wykorzystad je w interesie społeczeostwa i „okiełznad”, jak to 

ma miejsce w stosunku do sił przyrody i ich praw, jak to ma miejsce w 

przytoczonym powyżej przykładzie wylewu wielkich rzek. 

Powołują się na szczególną rolę Władzy Radzieckiej w dziele zbudowania 

socjalizmu, rolę, która daje jej rzekomo możnośd zniesienia istniejących praw 

rozwoju ekonomicznego i „sformowania” nowych. Jest to również niesłuszne. 

Szczególna rola Władzy Radzieckiej tłumaczy się dwiema okolicznościami: po 

pierwsze tym, że zadaniem Władzy Radzieckiej było nie zastąpienie jednej formy 

wyzysku przez inną formę, jak to było w dawnych rewolucjach, lecz 

zlikwidowanie wszelkiego wyzysku; po drugie tym, że wobec braku w kraju 

jakichkolwiek gotowych zalążków gospodarki socjalistycznej musiała ona 

stworzyd, że tak powiem, na „pustym miejscu” nowe, socjalistyczne formy 

gospodarki. 

Jest to bez wątpienia zadanie trudne i skomplikowane, nie mające 

precedensów. Mimo to Władza Radziecka zaszczytnie wykonała to zadanie. Ale 

wykonała je nie dlatego, że jakoby zniosła istniejące prawa ekonomiczne i 

„sformowała” nowe, lecz jedynie dlatego, że opierała się na ekonomicznym 

prawie koniecznej zgodności stosunków produkcji z charakterem sił 

wytwórczych. Siły wytwórcze naszego kraju, zwłaszcza w przemyśle, miały 

charakter społeczny, podczas gdy forma własności była prywatna, 

kapitalistyczna. Opierając się na ekonomicznym prawie koniecznej zgodności 

stosunków produkcji z charakterem sil wytwórczych, Władza Radziecka 

uspołeczniła środki produkcji, uczyniła je własnością całego narodu i w ten 

sposób zniosła system wyzysku, stworzyła socjalistyczne formy gospodarki. 

Gdyby nie to prawo i gdyby nie to, że Władza Radziecka opierała się na nim, nie 

zdołałaby wykonad swego zadania. 
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Ekonomiczne prawo koniecznej zgodności stosunków produkcji z charakterem 

sił wytwórczych od dawna toruje sobie drogę w krajach kapitalistycznych. Jeśli 

prawo to nie utorowało sobie jeszcze drogi i nie uzyskało swobody działania, to 

tylko dlatego, że napotyka niezwykle silny opór ze strony kooczących swój żywot 

sił społeczeostwa. Stykamy się tu z inną cechą szczególną praw ekonomicznych. 

W odróżnieniu od praw przyrodoznawstwa, gdzie odkrycie i zastosowanie 

nowego prawa przebiega w sposób mniej lub bardziej gładki, w dziedzinie 

ekonomicznej odkrycie i zastosowanie nowego prawa, godzącego w interesy 

kooczących swój żywot sił społeczeostwa, napotyka gwałtowny opór ze strony 

tych sił. Potrzebna jest zatem siła, siła społeczna, zdolna do pokonania tego 

oporu. Taka siła znalazła się w naszym kraju w postaci sojuszu klasy robotniczej i 

chłopstwa, które stanowią przytłaczającą większośd społeczeostwa. Taka siła nie 

znalazła się jeszcze w krajach innych, kapitalistycznych. W tym tkwi tajemnica 

tego, że Władzy Radzieckiej udało się rozgromid stare siły społeczeostwa i że 

ekonomiczne prawo koniecznej zgodności stosunków produkcji z charakterem 

sił wytwórczych mogło uzyskad u nas pełną swobodę działania. 

Powiadają, że koniecznośd planowego (proporcjonalnego) rozwoju gospodarki 

narodowej naszego kraju daje Władzy Radzieckiej możnośd zniesienia 

istniejących praw ekonomicznych i stworzenia nowych. Jest to zupełnie 

niesłuszne. Nie wolno mylid naszych rocznych i pięcioletnich planów z 

obiektywnym prawem ekonomicznym planowego, proporcjonalnego rozwoju 

gospodarki narodowej. Prawo planowego rozwoju gospodarki narodowej 

powstało jako przeciwwaga prawa konkurencji i anarchii produkcji w warunkach 

kapitalizmu. Powstało ono na bazie uspołecznienia środków produkcji, po tym, 

gdy prawo konkurencji i anarchii produkcji straciło moc. Prawo to zaczęło 

działad dlatego, że socjalistyczną gospodarkę narodową można prowadzid 

jedynie na podstawie ekonomicznego prawa planowego rozwoju gospodarki 

narodowej. Znaczy to, że prawo planowego rozwoju gospodarki narodowej daje 

naszym organom planującym możliwośd prawidłowego planowania produkcji 

społecznej. Ale możliwości nie wolno mylid z rzeczywistością. Są to dwie różne 

rzeczy. Ażeby możliwośd tę przekształcid w rzeczywistośd, trzeba zgłębid to 

prawo ekonomiczne, trzeba je opanowad, trzeba nauczyd się stosowad je z pełną 

znajomością rzeczy, trzeba układad takie plany, które w pełni odzwierciedlają 
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wymogi tego prawa. Nie można powiedzied, że nasze plany roczne i pięcioletnie 

w pełni odzwierciedlają wymogi tego prawa ekonomicznego. 

Powiadają, że niektóre prawa ekonomiczne, a śród nich również prawo 

wartości, działające u nas w warunkach socjalizmu, są prawami 

„przeobrażonymi” lub nawet „radykalnie przeobrażonymi” na podstawie 

planowej gospodarki. Jest to również niesłuszne. Nie można „przeobrażad” 

praw, i to jeszcze „radykalnie”. Skoro można je przeobrażad, to można je 

również znieśd, zastępując je innymi prawami. Teza o „przeobrażaniu” praw jest 

przeżytkiem niesłusznej formuły o „zniesieniu” i „sformowaniu” praw. 

Jakkolwiek formuła o przeobrażaniu praw ekonomicznych jest u nas już od 

dawna w obiegu, trzeba będzie wyrzec się jej w imię ścisłości. Można ograniczyd 

sferę działania tych lub innych praw ekonomicznych, można zapobiec ich 

niszczącemu działaniu, jeżeli oczywiście działanie takie ma miejsce, nie można 

jednak ich „przeobrazid” lub „znieśd”. 

A zatem, gdy mowa o „ujarzmieniu” sił przyrody lub sił ekonomicznych, o 

„panowaniu” nad nimi itd., nie ma się bynajmniej przez to na myśli, że ludzie 

mogą „znieśd” prawa nauki lub „sformowad” je. Przeciwnie, ma się przy tym na 

myśli jedynie to, że ludzie mogą odkryd prawa, poznad je, opanowad je, nauczyd 

się je stosowad z pełną znajomością rzeczy, wykorzystad je w interesie 

społeczeostwa i w ten sposób ujarzmid te prawa, zdobyd panowanie nad nimi. 

A zatem prawa ekonomii politycznej są w warunkach socjalizmu prawami 

obiektywnymi, odzwierciedlającymi prawidłowośd procesów życia 

ekonomicznego, dokonujących się niezależnie od naszej woli. Ludzie przeczący 

tej tezie przeczą w gruncie rzeczy nauce, przecząc zaś nauce, przeczą tym 

samym możliwości wszelkiego przewidywania, a więc przeczą możliwości 

kierowania życiem ekonomicznym. 

Może ktoś powiedzied, że wszystko, co zostało tu powiedziane, jest słuszne i 

powszechnie znane, ale że nie ma w tym nic nowego i że wobec tego nie warto 

tracid czasu na powtarzanie powszechnie znanych prawd. Oczywiście nie ma tu 

istotnie nic nowego, ale byłoby rzeczą niesłuszną sądzid, że nie warto tracid 

czasu na powtarzanie niektórych znanych nam prawd. Chodzi o to, że przy nas, 

jako trzonie kierowniczym, stają co roku tysiące nowych młodych kadr, pałają 
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one pragnieniem przyjścia nam z pomocą, pragnieniem wykazania się, nie mają 

jednak dostatecznego wykształcenia marksistowskiego, nie znają wielu dobrze 

nam znanych prawd i zmuszone są błądzid po omacku. Oszałamiają je olbrzymie 

osiągnięcia Władzy Radzieckiej, dostają zawrotu głowy od niezwykłych sukcesów 

ustroju radzieckiego i zaczynają wyobrażad sobie, że Władza Radziecka 

„wszystko potrafi”, że dla niej „wszystko jest fraszką”, że może ona znieśd prawa 

nauki, sformowad nowe prawa. Jak mamy postępowad wobec tych towarzyszy? 

Jak mamy ich wychowad w duchu marksizmu-leninizmu? Sądzę, że 

systematyczne powtarzanie tak zwanych „powszechnie znanych” prawd, 

cierpliwe ich wyjaśnianie jest jednym z najlepszych środków marksistowskiego 

wychowania tych towarzyszy. 

 

2. Zagadnienie produkcji towarowej w warunkach socjalizmu 

Niektórzy towarzysze twierdzą, że partia postąpiła niesłusznie, zachowując 

produkcję towarową po objęciu władzy i nacjonalizacji środków produkcji w 

naszym kraju. Uważają oni, że partia powinna była już wtedy usunąd produkcję 

towarową. Powołują się przy tym na Engelsa, który mówi: 

„Przejęcie środków produkcji przez społeczeostwo znosi produkcję towarową, 

usuwając tym samym panowanie produktu nad producentem” (patrz: „Anty-

Dühring”)2. 

Towarzysze ci mylą się głęboko. 

Zanalizujmy formułę Engelsa. Formuły Engelsa nie można uważad za zupełnie 

jasną i dokładną, nie wspomina ona bowiem, czy mowa tu o przejęciu przez 

społeczeostwo wszystkich środków produkcji, czy też tylko części środków 

produkcji, to jest, czy wszystkie środki produkcji są przekazane na własnośd 

narodu, czy też tylko częśd środków produkcji. Znaczy to, że tę formułę Engelsa 

można rozumied i tak, i owak. 

W innym miejscu „Anty-Dühringa” Engels mówi o przejęciu „wszystkich środków 

produkcji”, o przejęciu „całokształtu środków produkcji”. Znaczy to, że Engels w 

swojej formule ma na myśli nacjonalizację nie części środków produkcji, lecz 
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wszystkich środków produkcji, to jest przekazanie na własnośd narodu środków 

produkcji nie tylko w przemyśle, lecz i w rolnictwie. 

Z tego wynika, że Engels ma na myśli takie kraje, w których kapitalizm i 

koncentracja produkcji nie tylko w przemyśle, lecz i w rolnictwie są rozwinięte w 

stopniu wystarczającym, aby można było wywłaszczyd wszystkie środki produkcji 

w kraju i przekazad je na własnośd ogólnonarodową. A zatem Engels uważa, że w 

takich krajach należałoby na równi z uspołecznieniem wszystkich środków 

produkcji znieśd produkcję towarową. I to oczywiście jest słuszne. 

Takim krajem był w koocu ubiegłego wieku, w chwili gdy ukazał się „Anty-

Dühring”, jeden tylko kraj — Anglia, gdzie rozwój kapitalizmu i koncentracja 

produkcji zarówno w przemyśle, jak w rolnictwie doprowadzone zostały do 

takiego punktu, że istniała możliwośd w razie objęcia władzy przez proletariat 

przekazania wszystkich środków produkcji w kraju na własnośd ogólnonarodową 

i usunięcia produkcji towarowej. 

Pomijam w danym wypadku sprawę znaczenia dla Anglii handlu zagranicznego z 

jego ogromnym ciężarem gatunkowym w gospodarce narodowej Anglii. Sądzę, 

że tylko po przestudiowaniu tego zagadnienia można by ostatecznie 

rozstrzygnąd kwestię losów produkcji towarowej w Anglii po zdobyciu władzy 

przez proletariat i po unarodowieniu wszystkich środków produkcji. 

Zresztą nie tylko w koocu ubiegłego stulecia, ale i w chwili obecnej żaden kraj 

nie osiągnął jeszcze tego stopnia rozwoju kapitalizmu i koncentracji produkcji w 

rolnictwie, jaki obserwujemy w Anglii. Co się tyczy pozostałych krajów, to w 

nich, mimo rozwoju kapitalizmu na wsi, istnieje jeszcze dośd liczna klasa 

drobnych i średnich posiadaczy-wytwórców na wsi, których losy należałoby 

ustalid w wypadku zdobycia władzy przez proletariat. 

Ale oto pytanie: jak ma postąpid proletariat i jego partia, jeśli w tym czy innym 

kraju, w tej liczbie w naszym kraju, istnieją pomyślne warunki do zdobycia 

władzy przez proletariat i obalenia kapitalizmu, gdzie kapitalizm w przemyśle tak 

dalece skoncentrował środki produkcji, że można je wywłaszczyd i przekazad na 

własnośd społeczeostwu, lecz gdzie rolnictwo, mimo wzrostu kapitalizmu, jest 

jeszcze tak dalece rozdrobnione między licznymi drobnymi i średnimi 
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posiadaczami-wytwórcami, że nie ma możliwości postawienia sprawy 

wywłaszczenia tych wytwórców? 

Na to pytanie formuła Engelsa nie daje odpowiedzi. Zresztą nie musi nawet 

odpowiadad na to pytanie, gdyż powstała ona na bazie innego zagadnienia, 

mianowicie — zagadnienia, jaki ma byd los produkcji towarowej po 

uspołecznieniu wszystkich środków produkcji. 

A zatem jak postąpid, jeśli uspołecznione zostały nie wszystkie środki produkcji, 

lecz tylko częśd środków produkcji, pomyślne zaś warunki dla objęcia władzy 

przez proletariat istnieją — czy proletariat powinien wziąd władzę i czy trzeba 

zaraz po tym zlikwidowad produkcję towarową? 

Nie można, rzecz jasna, nazwad odpowiedzią poglądu niektórych marksistów od 

siedmiu boleści, którzy uważają, że w takich warunkach należałoby zrezygnowad 

z objęcia władzy i czekad, aż kapitalizm zdąży zrujnowad miliony drobnych i 

średnich wytwórców, przekształcając ich w wyrobników, i skoncentrowad środki 

produkcji w rolnictwie, że tylko po tym można byłoby postawid zagadnienie 

wzięcia władzy przez proletariat i uspołecznienia wszystkich środków produkcji. 

Jest rzeczą zrozumiałą, że na takie „wyjście” nie mogą pójśd marksiści, jeśli nie 

chcą skompromitowad się z kretesem. 

Nie można również uważad za odpowiedź poglądu innych marksistów od 

siedmiu boleści, którzy sądzą, że należałoby bodaj wziąd władzę i zdecydowad 

się na wywłaszczenie drobnych i średnich wytwórców na wsi i uspołecznid ich 

środki produkcji. Na tę bezmyślną i zbrodniczą drogę marksiści również nie 

mogą wkroczyd, gdyż taka droga podcięłaby wszelką możliwośd zwycięstwa 

rewolucji proletariackiej, odrzuciłaby chłopstwo na długo do obozu wrogów 

proletariatu. 

Odpowiedź na to pytanie dał Lenin w swoich pracach „O podatku 

żywnościowym” i w swoim słynnym „planie spółdzielczym”. 

Odpowiedź Lenina sprowadza się pokrótce do tego, co następuje: 

a) nie zaprzepaszczad pomyślnych warunków dla zdobycia władzy, proletariat 

powinien wziąd władzę nie czekając do chwili, gdy kapitalizm potrafi zrujnowad 

wielomilionową rzeszę drobnych i średnich wytwórców indywidualnych; 
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b) wywłaszczyd środki produkcji w przemyśle i uczynid je mieniem 

ogólnonarodowym; 

c) co się tyczy drobnych i średnich wytwórców indywidualnych, to stopniowo 

jednoczyd ich w spółdzielnie produkcyjne, tzn. w wielkie przedsiębiorstwa 

rolnicze, w kołchozy; 

d) wszechstronnie rozwijad przemysł i stworzyd dla kołchozów współczesną bazę 

techniczną wielkiej produkcji, przy czym nie wywłaszczad ich, lecz na odwrót, 

usilnie zaopatrywad je w pierwszorzędne traktory i inne maszyny; 

c) dla celów zaś spójni ekonomicznej miasta i wsi, przemysłu i rolnictwa 

zachowad na pewien czas produkcji; towarową (wymiana w drodze kupna-

sprzedaży), jako jedyną możliwą do przyjadą dla chłopów formę więzi 

ekonomicznej z miastem, i rozwinąd pełną parą handel radziecki, paostwowy i 

spółdzielczo-kołchozowy, wypierając z obrotu towarowego wszystkich i 

wszelkich kapitalistów. 

Dzieje naszego budownictwa socjalistycznego wykazuje, ze ta nakreślona przez 

Lenina droga rozwoju całkowicie wytrzymała próbę. 

Nie ulega wątpliwości, że dla wszystkich krajów kapitalistycznych, posiadających 

mniej lub bardziej liczną klasę drobnych i średnich wytwórców, ta droga rozwoju 

jest jedynie możliwa i celowa dla zwycięstwa socjalizmu. 

Powiadają, że jednak produkcja towarowa we wszelkich warunkach musi 

doprowadzid i bezwzględnie doprowadzi do kapitalizmu. To jest niesłuszne. Nie 

zawsze i nie w każdych warunkach! Nie wolno utożsamiad produkcji towarowej z 

produkcją kapitalistyczną. Są to dwie różne rzeczy. Produkcja kapitalistyczna jest 

najwyższą formą produkcji towarowej. Produkcja towarowa doprowadza do 

kapitalizmu tylko w tym wypadku, jeśli istnieje prywatna własnośd środków 

produkcji, jeśli siła robocza występuje na rynku jako towar, który kapitalista 

może kupid i wyzyskiwad w procesie produkcji, jeśli zatem istnieje w kraju 

system wyzysku robotników najemnych przez kapitalistów. Produkcja 

kapitalistyczna zaczyna się tam, gdzie środki produkcji są skupione w 

prywatnych rękach, robotnicy zaś, pozbawieni środków produkcji, zmuszeni są 
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sprzedawad swoją siłę roboczą jako towar. Bez; tego nie ma produkcji 

kapitalistycznej. 

No, a jeśli nie ma tych warunków, przekształcających produkcję towarową w 

produkcję kapitalistyczną, jeśli środki produkcji stanowią już nie prywatną, lecz 

socjalistyczną własnośd, jeśli nie istnieje system pracy najemnej i siła robocza nie 

jest już towarem, jeśli system wyzysku został już dawno zlikwidowany — jakże 

wówczas sprawa się przedstawia: czy można uważad, że produkcja towarowa 

mimo wszystko doprowadzi do kapitalizmu? Nie, nie można tak uważad. A 

przecież nasze społeczeostwo jest właśnie takim społeczeostwem, w którym 

własnośd prywatna środków produkcji, system pracy najemnej i system wyzysku 

od dawna już nie istnieją. 

Nie wolno rozpatrywad produkcji towarowej jako czegoś w sobie zamkniętego i 

niezależnego od otaczających warunków ekonomicznych. Produkcja towarowa 

jest starsza od produkcji kapitalistycznej. Istniała ona w ustroju niewolniczym i 

obsługiwała go, jednakowoż nie doprowadziła do kapitalizmu. Istniała ona w 

ustroju feudalnym i obsługiwała go, a mimo że przygotowała niektóre warunki 

dla produkcji kapitalistycznej, jednakże nie doprowadziła do kapitalizmu. 

Powstaje pytanie, dlaczego produkcja towarowa nie może również przez pewien 

okres obsługiwad naszego społeczeostwa socjalistycznego, nie doprowadzając 

do kapitalizmu, jeśli wziąd pod uwagę, że produkcja towarowa nie ma u nas 

takiego nieograniczonego i powszechnego zasięgu, jak w warunkach 

kapitalistycznych, że została ona u nas ujęta w ścisłe ramy dzięki takim 

decydującym warunkom ekonomicznym, jak społeczna własnośd środków 

produkcji, likwidacja systemu pracy najemnej, likwidacja systemu wyzysku? 

Powiadają, że skoro ustaliło się w naszym kraju panowanie społecznej własności 

środków produkcji, system zaś pracy najemnej i wyzysku został zlikwidowany, 

istnienie produkcji towarowej straciło sens, że należałoby wobec tego usunąd 

produkcję towarową. 

Jest to także niesłuszne. W chwili obecnej istnieją u nas dwie podstawowe 

formy produkcji socjalistycznej: paostwowa – ogólnonarodowa, oraz 

kołchozowa, której nie można nazwad ogólnonarodową. W przedsiębiorstwach 

paostwowych środki produkcji i wytwory produkcji stanowią własnośd 
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ogólnonarodową. W przedsiębiorstwach kołchozowych natomiast, chociaż 

środki produkcji (ziemia, maszyny) należą do paostwa, jednakże wytwory 

produkcji stanowią własnośd poszczególnych kołchozów, ponieważ praca w 

kołchozach podobnie jak i nasiona są swoje własne, a ziemią, którą przekazano 

kołchozom w wieczyste użytkowanie, kołchozy dysponują faktycznie jak swoją 

własnością, jakkolwiek nie mogą jej sprzedad, kupid, oddad w dzierżawę lub 

zastawid. 

Okolicznośd ta prowadzi do tego, że paostwo może dysponowad jedynie 

produkcją przedsiębiorstw paostwowy eh, podczas gdy produkcją kołchozową, 

jako swoją własnością, dysponują tylko kołchozy. Ale kołchozy nie chcą zbywad 

swych produktów inaczej jak w postaci towarów, za które chcą otrzymywad w 

zamian potrzebne im towary. Innych więzi ekonomicznych z miastem poza 

towarowymi, poza wymianą w drodze kupna-sprzedaży, kołchozy w chwili 

obecnej nie uznają. Dlatego też produkcja towarowa i obrót towarowy są u nas 

obecnie taką samą koniecznością, jaką były, powiedzmy, przed 30 laty, gdy Lenin 

ogłosił koniecznośd rozwijania ze wszech miar obrotu towarowego. 

Oczywiście, gdy zamiast dwóch podstawowych sektorów produkcyjnych, 

paostwowego i kołchozowego, pojawi się jeden wszechogarniający sektor 

produkcyjny z prawem dysponowania całą konsumpcyjną produkcją kraju, 

cyrkulacja towarów z jej „gospodarką pieniężną” zniknie jako niepotrzebny 

element gospodarki narodowej. Ale dopóki tego nie ma, dopóki pozostają dwa 

podstawowe sektory produkcyjne, produkcja towarowa i cyrkulacja towarów 

muszą pozostad w mocy jako niezbędny i wielce pożyteczny element w systemie 

naszej gospodarki narodowej. W jaki sposób nastąpi utworzenie jednego, 

zjednoczonego sektora, czy drogą zwykłego pochłonięcia sektora kołchozowego 

przez sektor paostwowy, co jest mało prawdopodobne (byłoby to bowiem 

przyjęte jako wywłaszczenie kołchozów), czy też w drodze zorganizowania 

jednego ogólnonarodowego organu gospodarczego (z przedstawicielstwem z 

ramienia przemysłu paostwowego i kołchozów), z prawem ewidencjonowania 

początkowo całej konsumpcyjnej produkcji kraju, a z biegiem czasu — również 

podziału produkcji w trybie, powiedzmy, wymiany produktów — jest to 

zagadnienie specjalne, wymagające odrębnego rozpatrzenia. 
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Tak więc nasza produkcja towarowa nie jest zwykłą produkcją towarową, lecz 

produkcją towarową szczególnego rodzaju, produkcją towarową bez 

kapitalistów, która ma w zasadzie do czynienia z towarami zjednoczonych 

producentów socjalistycznych (paostwo, kołchozy, spółdzielczośd), której sfera 

działania ogranicza się do przedmiotów osobistego użytku, która oczywiście w 

żadnym wypadku nie może rozwinąd się w produkcję kapitalistyczną i której 

sądzone jest służyd wraz z jej „gospodarką pieniężną” sprawie rozwoju i 

umocnienia produkcji socjalistycznej. 

Dlatego nie mają zupełnie racji ci towarzysze, którzy oświadczają, że skoro 

społeczeostwo socjalistyczne nie likwiduje towarowych form produkcji, powinny 

byd u nas rzekomo przywrócone wszystkie kategorie ekonomiczne, właściwe 

kapitalizmowi: siła robocza jako towar, wartośd dodatkowa, kapitał, zysk z 

kapitału, przeciętna stopa zysku itp. Towarzysze ci mylą produkcję towarową z 

produkcją kapitalistyczną i sądzą, że skoro istnieje produkcja towarowa, to 

powinna istnied również produkcja kapitalistyczna. Nie rozumieją oni, że nasza 

produkcja towarowa różni się zasadniczo od produkcji towarowej w warunkach 

kapitalizmu. 

Co więcej, sądzę, że należy odrzucid również pewne inne pojęcia, zaczerpnięte z 

„Kapitału” Marksa, gdzie Marks zajmował się analizą kapitalizmu, pojęcia, 

sztucznie przyczepiane do naszych stosunków socjalistycznych. Mam między 

innymi na myśli takie pojęcia, jak „niezbędna” i „dodatkowa” praca, „niezbędny” 

i „dodatkowy” produkt, „niezbędny” i „dodatkowy” czas. Marks analizował 

kapitalizm po to, by wyjaśnid źródło wyzysku klasy robotniczej, wartośd 

dodatkową i uzbroid klasę robotniczą, pozbawioną środków produkcji, w 

moralny oręż dla obalenia kapitalizmu. Rzecz zrozumiała, że Marks posługuje się 

przy tym pojęciami (kategoriami) najzupełniej odpowiadającymi stosunkom 

kapitalistycznym. Jest jednak rzeczą bardziej niż dziwną posługiwad się tymi 

pojęciami obecnie, gdy klasa robotnicza nie tylko nie jest pozbawiona władzy i 

środków produkcji, lecz na odwrót, dzierży władzę w swym ręku i włada 

środkami produkcji. Dośd absurdalnie brzmią obecnie, w naszym ustroju, słowa 

o sile roboczej jako towarze i o „najmie” robotników: jak gdyby klasa robotnicza, 

władająca środkami produkcji, sama siebie najmowała i sama sobie sprzedawała 

swą siłę roboczą. Rzeczą równie dziwną jest mówid obecnie o „niezbędnej” i 
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„dodatkowej” pracy: jak gdyby praca robotników w naszych warunkach, oddana 

społeczeostwu na rozszerzenie produkcji, rozwój oświaty, ochronę zdrowia, na 

organizację obrony itd., nie była równie niezbędna dla klasy robotniczej, 

znajdującej się obecnie u władzy, jak praca zużyta na zaspokojenie osobistych 

potrzeb robotnika i jego rodziny. 

Należy stwierdzid, że Marks w swej pracy „Krytyka Programu Gotajskiego”, w 

której bada już nie kapitalizm, lecz między innymi pierwszą fazę społeczeostwa 

komunistycznego, uznaje pracę, oddaną społeczeostwu na rozszerzenie 

produkcji, na oświatę, ochronę zdrowia, wydatki administracyjne, tworzenie 

rezerw itd., za równie niezbędną, jak praca zużyta na zaspokojenie potrzeb 

konsumpcyjnych klasy robotniczej. 

Sądzę, że ekonomiści nasi powinni zerwad z tą niezgodnością między starymi 

pojęciami a nowym stanem rzeczy w naszym socjalistycznym kraju, zastępując 

stare pojęcia nowymi, odpowiadającymi nowej sytuacji. 

Niezgodnośd tę mogliśmy tolerowad do pewnego czasu, ale obecnie nastał czas, 

kiedy powinniśmy zlikwidowad wreszcie tę niezgodnośd. 

 

3. Zagadnienie prawa wartości w warunkach socjalizmu 

Niekiedy zadaje się pytanie: czy istnieje i czy działa u nas, w naszym ustroju 

socjalistycznym, prawo wartości? Tak, istnieje i działa. Tam, gdzie istnieją towary 

i produkcja towarowa, nie może nie byd również prawa wartości. 

Sfera działania prawa wartości rozciąga się u nas przede wszystkim na cyrkulację 

towarów, na wymianę towarów w drodze kupna-sprzedaży, na wymianę 

głównie towarów osobistego spożycia. Tu, w tej dziedzinie, prawo wartości 

zachowuje, oczywiście w pewnych granicach, rolę regulatora. 

Ale działanie prawa wartości nie ogranicza się do sfery cyrkulacji towarów. 

Rozciąga się ono również na produkcję. Co prawda, prawo wartości nie odgrywa 

regulującej roli w naszej produkcji socjalistycznej, niemniej jednak oddziaływa 

na produkcję i nie wolno tego nie uwzględniad przy kierowaniu produkcją. 

Chodzi o to, że produkty konsumpcyjne, niezbędne dla odtworzenia siły 

roboczej zużytej w procesie produkcji, są u nas wytwarzane i realizowane jako 
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towary podlegające działaniu prawa wartości. Tu właśnie występuje 

oddziaływanie prawa wartości na produkcję. W związku z tym w 

przedsiębiorstwach naszych mają aktualne znaczenie takie zagadnienia, jak 

sprawa rozrachunku gospodarczego i rentowności, sprawa kosztów własnych, 

sprawa cen itp. Dlatego też przedsiębiorstwa nasze nie mogą się obejśd i nie 

powinny się obchodzid bez uwzględnienia prawa wartości. 

Czy jest to dobrze? Nieźle. W naszych obecnych warunkach jest to rzeczywiście 

nieźle, ponieważ okolicznośd ta wychowuje naszych działaczy gospodarczych w 

duchu racjonalnego prowadzenia produkcji i uczy ich dyscypliny. Nieźle, 

ponieważ uczy naszych działaczy gospodarczych rachowad wielkości 

produkcyjne, rachowad je ściśle i tak samo ściśle brad pod uwagę realne rzeczy 

w produkcji, a nie zajmowad się ględzeniem o „danych orientacyjnych”, wziętych 

z powietrza. Nieźle, ponieważ uczy naszych działaczy gospodarczych szukad, 

znajdowad i wykorzystywad utajone rezerwy, ukryte w produkcji, a nie deptad je 

nogami. Nieźle, ponieważ uczy naszych działaczy gospodarczych 

systematycznego doskonalenia metod produkcji, obniżania kosztów własnych 

produkcji, realizowania rozrachunku gospodarczego i walki o rentownośd 

przedsiębiorstw. Jest to dobra szkoła praktyki, która przyspiesza podniesienie 

poziomu naszych kadr gospodarczych i ich przekształcanie w prawdziwych 

kierowników produkcji socjalistycznej na obecnym etapie rozwoju. 

Zło polega nie na tym, że prawo wartości oddziaływa u nas na produkcję. Zło 

polega na tym, że nasi działacze gospodarczy i planiści, z nielicznymi wyjątkami, 

słabo obznajomieni są z działaniem prawa wartości, nie studiują tego działania i 

nie umieją go uwzględniad w swych obliczeniach. Tym właśnie tłumaczy się ten 

rozgardiasz, jaki wciąż jeszcze panuje u nas w kwestii polityki cen. Oto jeden z 

licznych przykładów: przed niejakim czasem postanowiono uregulowad w 

interesach uprawy bawełny stosunek cen bawełny i zboża, ściśle ustalid cenę 

zboża sprzedawanego producentom bawełny oraz podnieśd cenę bawełny 

dostarczanej paostwu. W związku z tym nasi działacze gospodarczy i planiści 

złożyli wniosek, który nie mógł nie wprawid w zdumienie członków KC, ponieważ 

w myśl tego wniosku cena tony zboża miała byd prawie taka sama jak cena tony 

bawełny, przy czym cena tony zboża zrównana była z ceną tony wypiekanego 

chleba. Na uwagi członków KC, że cena tony wypiekanego chleba winna byd 
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wyższa od ceny tony zboża wobec dodatkowych wydatków na przemiał i wypiek, 

że bawełna jest w ogóle znacznie droższa niż zboże, o czym świadczą również 

ceny bawełny i zboża na rynkach światowych, autorzy wniosku nie mogli 

powiedzied nic rozsądnego. Wobec tego KC musiał ująd tę sprawę w swoje ręce, 

obniżyd cenę zboża i podnieśd cenę bawełny. Co by było, gdyby wniosek tych 

towarzyszy uzyskał moc prawną? Zrujnowalibyśmy producentów bawełny i 

pozostalibyśmy bez bawełny. 

Czy wszystko to znaczy jednak, że działanie prawa wartości jest u nas tak samo 

nieskrępowane jak w warunkach kapitalizmu, że prawo wartości jest u nas 

regulatorem produkcji? Nie, nie znaczy. W rzeczy samej sfera działania prawa 

wartości w naszym ustroju ekonomicznym jest ściśle ograniczona i ujęta w ramy. 

Zostało już powiedziane, że sfera działania produkcji towarowej w naszym 

ustroju jest ograniczona i ujęta w ramy. To samo należy powiedzied o sferze 

działania prawa wartości. Nie ulega wątpliwości, że brak prywatnej własności 

środków produkcji i uspołecznienie środków produkcji zarówno w mieście, jak i 

na wsi nie mogło nie ograniczyd sfery działania prawa wartości i stopnia jego 

oddziaływania na produkcję. 

W tym samym kierunku działa prawo planowego (proporcjonalnego) rozwoju 

gospodarki narodowej, które zastąpiło prawo konkurencji i anarchii produkcji. 

W tym samym kierunku działają nasze roczne i 5-letnie plany i cała nasza 

polityka gospodarcza w ogóle, opierająca się na wymogach prawa planowego 

rozwoju gospodarki narodowej. 

Wszystko to razem prowadzi do tego, że sfera działania prawa wartości jest u 

nas ściśle ograniczona i że prawo wartości nie może w naszym ustroju odgrywad 

roli regulatora produkcji. 

Tym też tłumaczy się ten „zdumiewający” fakt, że mimo nieprzerwanego i 

burzliwego wzrostu naszej socjalistycznej produkcji prawo wartości nie prowadzi 

u nas do kryzysów nadprodukcji, podczas gdy to samo prawo wartości, mające 

szeroką sferę działania w warunkach kapitalizmu, mimo niskiego tempa wzrostu 

produkcji w krajach kapitalistycznych — prowadzi do periodycznych kryzysów 

nadprodukcji. 
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Powiadają, że prawo wartości jest prawem stałym, obowiązującym we 

wszystkich okresach rozwoju historycznego, że jeśli prawo wartości nawet straci 

swą moc jako regulator stosunków wymiany w okresie drugiej fazy 

społeczeostwa komunistycznego, to zachowa jednak w tej fazie rozwoju swą 

moc jako regulator stosunków między różnymi gałęziami produkcji, jako 

regulator podziału pracy między gałęziami produkcji. 

Jest to zupełnie niesłuszne. Wartośd, tak samo jak prawo wartości, jest kategorią 

historyczną, związaną z istnieniem produkcji towarowej. Wraz ze zniknięciem 

produkcji towarowej zniknie również wartośd wraz z jej formami oraz prawo 

wartości. 

W drugiej fazie społeczeostwa komunistycznego ilośd pracy, zużytej na 

wytwarzanie produktów, będzie się mierzyd nie drogą okólną, nie za 

pośrednictwem wartości i jej form, jak się to dzieje w warunkach produkcji 

towarowej, lecz wprost i bezpośrednio — ilością czasu, ilością godzin zużytych 

na wytwarzanie produktów. Co się tyczy podziału pracy, to podział pracy między 

gałęziami produkcji będzie regulowany nie przez prawo wartości, które w tym 

okresie straci swą moc, lecz przez wzrost zapotrzebowania społeczeostwa na 

produkty. Będzie to społeczeostwo, w którym produkcja będzie regulowana 

przez potrzeby społeczeostwa, a ewidencja potrzeb społeczeostwa nabierze 

pierwszorzędnego znaczenia dla organów planowania. 

Zupełnie niesłuszne jest także twierdzenie, że w obecnym naszym ustroju 

ekonomicznym, w pierwszej fazie rozwoju społeczeostwa komunistycznego, 

prawo wartości reguluje rzekomo „proporcje” podziału pracy między różnymi 

gałęziami produkcji. 

Gdyby to było słuszne, byłoby rzeczą niezrozumiałą, dlaczego nie rozwija się u 

nas pełną parą przemysłu lekkiego, jako przemysłu najbardziej rentownego, 

dając mu pierwszeostwo przed przemysłem ciężkim, który jest częstokrod mniej 

rentowny, a niekiedy całkowicie nierentowny? 

Gdyby to było słuszne, byłoby rzeczą niezrozumiałą, dlaczego nie zamyka się u 

nas szeregu na razie jeszcze nierentownych przedsiębiorstw przemysłu 

ciężkiego, w których praca robotników nie daje „należytego efektu”, i nie 
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otwiera się nowych przedsiębiorstw bezwarunkowo rentownego przemysłu 

lekkiego, w których praca robotników mogłaby dad „większy efekt”? 

Gdyby to było słuszne, byłoby rzeczą niezrozumiałą, dlaczego nie przerzuca się u 

nas robotników z przedsiębiorstw mało rentownych, jakkolwiek nawet bardzo 

potrzebnych gospodarce narodowej, do przedsiębiorstw bardziej rentownych, 

zgodnie z prawem wartości, które rzekomo reguluje „proporcje” podziału pracy 

między gałęziami produkcji? 

Rzecz oczywista, że idąc śladami tych towarzyszy, musielibyśmy zrezygnowad z 

prymatu produkcji środków produkcji na rzecz produkcji środków konsumpcji. A 

co to znaczy zrezygnowad z prymatu produkcji środków produkcji? Znaczy to 

zlikwidowad możnośd nieustannego rozwoju naszej gospodarki narodowej, 

albowiem nie można realizowad nieprzerwanego wzrostu gospodarki narodowej 

nie przestrzegając jednocześnie prymatu produkcji środków produkcji. 

Towarzysze ci zapominają, że prawo wartości może byd regulatorem produkcji 

jedynie w warunkach kapitalizmu, w warunkach istnienia prywatnej własności 

środków produkcji, w warunkach istnienia konkurencji, anarchii produkcji, 

kryzysów nadprodukcji. Zapominają oni, że sferę działania prawa wartości 

ogranicza u nas istnienie społecznej własności środków produkcji, działanie 

prawa planowego rozwoju gospodarki narodowej — a zatem ograniczają ją 

także nasze plany roczne i pięcioletnie, które w przybliżeniu odzwierciedlają 

wymogi tego prawa. 

Niektórzy towarzysze wyciągają stąd wniosek, że prawo planowego rozwoju 

gospodarki narodowej i planowanie gospodarki narodowej niweczy zasadę 

rentowności produkcji. Jest to zupełnie niesłuszne. Sprawa przedstawia się 

wręcz odwrotnie. Jeśli rentownośd rozpatrywad nie z punktu widzenia 

poszczególnych przedsiębiorstw lub gałęzi produkcji i nie w przekroju jednego 

roku, lecz z punktu widzenia całej gospodarki narodowej i w przekroju, 

powiedzmy, 10 — 15 lat, a tylko takie ujęcie zagadnienia byłoby słuszne, to 

przejściowa i nietrwała rentownośd poszczególnych przedsiębiorstw lub gałęzi 

produkcji nie może się w żadnym stopniu równad z tą wyższą formą trwałej i 

stałej rentowności, jaką daje nam działanie prawa planowego rozwoju 

gospodarki narodowej i planowanie gospodarki narodowej, wybawiając nas od 
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periodycznych kryzysów ekonomicznych, które rujnują gospodarkę narodową i 

wyrządzają społeczeostwu olbrzymie szkody materialne, oraz zapewniając nam 

nieprzerwany rozwój gospodarki narodowej i szybkie tempo tego rozwoju. 

Krótko mówiąc: nie ulega wątpliwości, że w obecnych naszych socjalistycznych 

warunkach produkcji prawo wartości nie może byd „regulatorem proporcji” w 

zakresie podziału pracy między różnymi gałęziami produkcji. 

 

4. Zagadnienie likwidacji przeciwieostwa między miastem a wsią, między 

pracą umysłową a fizyczną oraz zagadnienie likwidacji różnic między nimi 

Nagłówek ten porusza szereg problemów, różniących się zasadniczo między 

sobą, łączę je jednak w jednym rozdziale nie po to, żeby je pomieszad, a jedynie 

w celu zwięzłego ich ujęcia. 

Zagadnienie likwidacji przeciwieostwa między miastem a wsią, między 

przemysłem a rolnictwem stanowi zagadnienie znane, dawno już wysunięte 

przez Marksa i Engelsa. Ekonomiczną podstawą tego przeciwieostwa jest wyzysk 

wsi przez miasto, wywłaszczenie chłopstwa oraz ruina większej części ludności 

wiejskiej, spowodowana przez cały bieg rozwoju przemysłu, handlu i systemu 

kredytowego w warunkach kapitalizmu. Dlatego też przeciwieostwo między 

miastem a wsią w warunkach kapitalizmu należy rozpatrywad jako 

przeciwieostwo interesów. Na tym gruncie powstał wrogi stosunek wsi do 

miasta i do „ludzi z miasta” w ogóle. 

Niewątpliwie wraz z likwidacją kapitalizmu i systemu wyzysku, wraz z 

umocnieniem ustroju socjalistycznego w naszym kraju, musiało też zniknąd 

przeciwieostwo interesów między miastem a wsią, między przemysłem a 

rolnictwem. Tak się też stało. Ogromna pomoc, jaką socjalistyczne miasto, nasza 

klasa robotnicza okazała naszemu chłopstwu w likwidacji obszarników i 

kułactwa, umocniła grunt dla sojuszu klasy robotniczej i chłopstwa, zaś 

systematyczne zaopatrywanie chłopstwa i jego kołchozów w pierwszorzędne 

traktory i inne maszyny przekształciło sojusz klasy robotniczej i chłopstwa w 

przyjaźo między nimi. Rzecz prosta, robotnicy i chłopstwo kołchozowe stanowią 

wciąż jeszcze dwie klasy, różniące się między sobą pod względem swej sytuacji. 
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Różnica ta wszakże w najmniejszym stopniu nie osłabia ich przyjaźni. Na odwrót, 

ich interesy leżą na jednej wspólnej linii, na linii umocnienia ustroju 

socjalistycznego i zwycięstwa komunizmu. Nic dziwnego przeto, że z dawnej 

nieufności, a tym bardziej z nienawiści wsi do miasta nie pozostało ani śladu. 

Wszystko to oznacza, że grunt dla przeciwieostwa między miastem a wsią, 

między przemysłem a rolnictwem został już usunięty przez nasz obecny ustrój 

socjalistyczny. 

Nie znaczy to, rzecz jasna, że usunięcie przeciwieostwa między miastem a wsią 

powinno doprowadzid do „zagłady wielkich miast” (patrz: „Anty-Dühring” 

Engelsa)3. Wielkie miasta nie tylko nie zginą, ale jeszcze pojawią się nowe 

wielkie miasta jako ośrodki największego rozwoju kultury, jako ośrodki nie tylko 

wielkiego przemysłu, lecz również przetwórstwa produktów rolnych i potężnego 

rozwoju wszystkich gałęzi przemysłu spożywczego. Okolicznośd ta ułatwi rozkwit 

kulturalny kraju i doprowadzi do wyrównywania warunków bytu w mieście i na 

wsi. 

Analogicznie przedstawia się sprawa usunięcia przeciwieostwa między pracą 

umysłową a fizyczną. Ten problem również jest znanym problemem, 

wysuniętym dawno przez Marksa i Engelsa. Podstawą ekonomiczną 

przeciwieostwa między pracą umysłową a fizyczną jest wyzysk pracowników 

fizycznych ze strony przedstawicieli pracy umysłowej. Wszyscy wiedzą, jaka 

przepaśd istniała w warunkach kapitalizmu między pracownikami fizycznymi 

przedsiębiorstw a personelem kierowniczym. Wiadomo, że na tym gruncie 

rozwijał się wrogi stosunek robotników do dyrektora, do majstra, do inżyniera i 

do innych przedstawicieli personelu technicznego jako do ich wrogów. Jest 

rzeczą zrozumiałą, że wraz z likwidacją kapitalizmu i systemu wyzysku musiało 

również zniknąd przeciwieostwo interesów między pracą fizyczną a umysłową. 

Istotnie znikło ono w naszym współczesnym ustroju socjalistycznym. Obecnie 

pracownicy fizyczni i personel kierowniczy nie są wrogami, lecz towarzyszami, 

przyjaciółmi, członkami jednolitego zespołu wytwórczego, głęboko 

zainteresowanymi w sukcesach produkcji i w jej ulepszeniu. Z dawnej wrogości 

między nimi nie pozostało ani śladu. 
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Zupełnie inny charakter nosi problem zaniku różnic między miastem 

(przemysłem) a wsią (rolnictwem), między pracą fizyczną a umysłową. 

Tego problemu klasycy marksizmu nie wysuwali. Jest to nowy problem, 

wysunięty przez praktykę naszego budownictwa socjalistycznego. 

Czy nie jest to problem sztuczny, czy posiada on dla nas jakiekolwiek praktyczne 

lub teoretyczne znaczenie? Nie, tego problemu nie wolno uważad za sztuczny. 

Na odwrót, jest to dla nas w najwyższym stopniu poważny problem. 

Jeśli weźmiemy na przykład różnicę między rolnictwem a przemysłem, to 

sprowadza się ona u nas nie tylko do tego, że warunki pracy w rolnictwie różnią 

się od warunków pracy w przemyśle, lecz przede wszystkim i głównie do tego, że 

w przemyśle mamy ogólnonarodową własnośd środków produkcji i wytworów 

produkcji, podczas gdy w rolnictwie mamy własnośd nie ogólnonarodową, lecz 

grupową, kołchozową. Mówiliśmy już, że okolicznośd ta pociąga za sobą 

utrzymanie cyrkulacji towarów, że dopiero wraz ze zniknięciem tej różnicy 

między przemysłem a rolnictwem może zniknąd produkcja towarowa wraz ze 

wszystkimi wypływającymi stąd konsekwencjami. Nie da się zatem zaprzeczyd, 

że zniknięcie tej istotnej różnicy między rolnictwem a przemysłem musi mied dla 

nas znaczenie pierwszorzędne. 

To samo należy powiedzied o problemie zniesienia istotnej różnicy między pracą 

umysłową a pracą fizyczną. Również ten problem ma dla nas pierwszorzędne 

znaczenie. Zanim zaczęło się rozwijad masowe współzawodnictwo 

socjalistyczne, wzrost przemysłu nie odbywał się u nas gładko, a wielu 

towarzyszy stawiało nawet kwestię zwolnienia tempa rozwoju przemysłu. 

Tłumaczy się to głównie tym, że poziom kulturalno-techniczny robotników był 

zbyt niski i pozostawał daleko w tyle za poziomem personelu technicznego. 

Sprawy uległy jednak zasadniczej zmianie z chwilą, gdy współzawodnictwo 

socjalistyczne przybrało u nas charakter masowy. Właśnie od tego czasu rozwój 

przemysłu ruszył naprzód w przyspieszonym tempie. Dlaczego 

współzawodnictwo socjalistyczne przybrało charakter masowy? Dlatego że 

wśród robotników znalazły się całe grupy towarzyszy, którzy nie tylko opanowali 

minimum techniczne, lecz poszli dalej, stanęli na jednym poziomie z personelem 

technicznym, zaczęli poprawiad techników i inżynierów, łamad istniejące normy 
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jako przestarzałe, wprowadzad nowe, bardziej nowoczesne normy itp. Co by się 

stało, gdyby nie poszczególne grupy robotników, lecz większośd robotników 

podniosła swój poziom kulturalno-techniczny do poziomu personelu 

inżyniersko-technicznego? Nasz przemysł wzniósłby się wówczas do wyżyn 

nieosiągalnych dla przemysłu innych krajów. Nie da się zatem zaprzeczyd, że 

zniesienie istotnej różnicy między pracą umysłową a fizyczną przez podniesienie 

poziomu kulturalno-technicznego robotników do poziomu personelu 

technicznego nie może nie mied dla nas pierwszorzędnego znaczenia. 

Niektórzy towarzysze twierdzą, że z czasem zniknie nie tylko istotna różnica 

między przemysłem a rolnictwem, między pracą fizyczną a umysłową, lecz że 

zniknie również w ogóle wszelka różnica pomiędzy nimi. Jest to niesłuszne. 

Zniesienie istotnej różnicy między przemysłem a rolnictwem nie może 

doprowadzid do zniesienia wszelkiej różnicy pomiędzy nimi. Jakaś różnica, 

chodby nawet nieistotna, bezwzględnie pozostanie z uwagi na odmiennośd 

warunków pracy w przemyśle i w rolnictwie. Nawet w przemyśle, jeśli 

weźmiemy pod uwagę rozmaite jego gałęzie, warunki pracy nie wszędzie Są 

jednakowe: na przykład warunki pracy górników różnią się od warunków pracy 

robotników zmechanizowanej fabryki obuwia, warunki pracy robotników w 

kopalni rudy różnią się od warunków pracy robotników przemysłu budowy 

maszyn. Jeśli tak jest istotnie, to tym bardziej musi się utrzymad pewna różnica 

między przemysłem a rolnictwem. 

To samo należy powiedzied o różnicy między pracą umysłową a pracą fizyczną. 

Istotna różnica pomiędzy nimi w sensie rozpiętości poziomu kulturalno-

technicznego bezwzględnie zniknie. Jakaś jednak różnica, chodby nawet 

nieistotna, bezwzględnie zostanie, chociażby dlatego, ze warunki pracy 

kierowniczego personelu przedsiębiorstw nie są takie same jak warunki pracy 

robotników. 

Towarzysze, którzy twierdzą, że jest przeciwnie, opierają się widocznie na 

znanym sformułowaniu z niektórych moich wystąpieo, gdzie mowa o zniesieniu 

różnicy między przemysłem a rolnictwem, między pracą umysłową a fizyczną — 

bez zastrzeżenia, że chodzi tu o zniesienie istotnej różnicy, nie zaś wszelkiej 

różnicy. Towarzysze tak właśnie zrozumieli moje sformułowanie, przypuszczając, 

że oznacza ono zniesienie wszelkiej różnicy. Ale to znaczy, że sformułowanie 



25 
 

było nieścisłe, niezadowalające. Trzeba je odrzucid i zastąpid innym 

sformułowaniem, mówiącym o zniesieniu istotnych różnic i zachowaniu 

nieistotnych różnic między przemysłem a rolnictwem, między pracą umysłową a 

fizyczną. 

 

5. Zagadnienie rozpadnięcia się jednego runku światowego i pogłębienia się 

kryzysu światowego systemu kapitalistycznego 

Za najważniejszy wynik ekonomiczny drugiej wojny światowej i jej następstw 

gospodarczych należy uważad rozpadniecie się jednego wszechogarniającego 

rynku światowego. Okolicznośd ta zdecydowała o dalszym pogłębieniu się 

ogólnego kryzysu światowego systemu kapitalistycznego. 

Druga wojna światowa sama była wytworem tego kryzysu. Obie koalicje 

kapitalistyczne, które starły się w czasie wojny, liczyły na pobicie przeciwnika i 

zdobycie panowania nad światem. W tym szukały one wyjścia z kryzysu. Stany 

Zjednoczone Ameryki liczyły na to, że utrącą swych najniebezpieczniejszych 

konkurentów, Niemcy i Japonię, że zagarną rynki zagraniczne, światowe zasoby 

surowców i zdobędą panowanie nad światem. 

Wojna nie ziściła jednak tych nadziei. Wprawdzie Niemcy i Japonia zostały 

utrącone jako konkurenci trzech głównych krajów kapitalistycznych: USA, Anglii i 

Francji. Ale jednocześnie od systemu kapitalistycznego odpadły Chiny i inne 

kraje' demokracji ludowej w Europie, tworząc wraz ze Związkiem Radzieckim 

jednolity i potężny obóz socjalistyczny, przeciwstawny obozowi kapitalizmu. 

Ekonomicznym następstwem istnienia dwóch przeciwstawnych obozów stało się 

to, że rozpadł się jeden wszechogarniający rynek światowy, wskutek czego 

mamy teraz dwa równoległe, tak samo przeciwstawne sobie rynki światowe. 

Należy zaznaczyd, że USA i Anglia z Francją same przyczyniały się, oczywiście 

mimo woli, do ukształtowania się i umocnienia nowego równoległego rynku 

światowego. Zastosowały one blokadę ekonomiczną wobec ZSRR, Chin i 

europejskich krajów demokracji ludowej, które nie weszły do systemu „planu 

Marshalla”, i sądziły, że w ten sposób je zdławią. W istocie rzeczy nastąpiło nie 

zdławienie, lecz umocnienie nowego rynku światowego. 
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Główną wszakże rzeczą w tej całej sprawie jest, oczywiście, nie blokada 

ekonomiczna, lecz to, że w okresie powojennym kraje te zbliżyły się 

ekonomicznie i weszły na tory współpracy ekonomicznej i wzajemnej pomocy. 

Doświadczenie tej współpracy dowodzi, że żaden kraj kapitalistyczny nie mógłby 

udzielid krajom demokracji ludowej tak skutecznej i na tak wysokim poziomie 

technicznym stojącej pomocy, jakiej udziela im Związek Radziecki. Chodzi nie 

tylko o to, że pomoc ta jest pomocą maksymalnie tanią i technicznie 

pierwszorzędną. Chodzi przede wszystkim o to, że u podstaw tej współpracy leży 

szczere pragnienie wzajemnego przyjścia sobie z pomocą i wspólnego 

osiągnięcia rozkwitu ekonomicznego. W rezultacie mamy wysokie tempo 

rozwoju przemysłu w tych krajach. Można powiedzied z całą pewnością, że przy 

takim tempie rozwoju przemysłu dojdzie wkrótce do tego, że kraje te nie tylko 

nie będą potrzebowały przywozu towarów z krajów kapitalistycznych, lecz same 

odczują koniecznośd zbywania na zewnątrz nadwyżek swojej produkcji. 

Ale z tego wynika, że sfera zastosowania sił głównych krajów kapitalistycznych 

(USA, Anglia, Francja) do zasobów światowych będzie się nie rozszerzała, lecz 

kurczyła, że warunki światowego rynku zbytu dla tych krajów będą się 

pogarszały, a zdolnośd produkcyjna przedsiębiorstw w tych krajach będzie 

wykorzystywana w stopniu coraz mniej pełnym. Na tym właśnie polega 

pogłębienie się ogólnego kryzysu światowego systemu kapitalistycznego w 

związku z rozpadnięciem się rynku światowego. 

Czują to sami kapitaliści, trudno bowiem nie odczud utraty takich rynków, jak 

ZSRR czy Chiny. Starają się oni załatad te trudności „planem Marshalla”, wojną w 

Korei, wyścigiem zbrojeo, militaryzacją przemysłu. Przypomina to jednak 

tonącego, który chwyta się brzytwy. 

W związku z tą sytuacją przed ekonomistami stanęły dwa zagadnienia: 

a) Czy można twierdzid, że znana teza Stalina o względnej stabilności rynków w 

okresie ogólnego kryzysu kapitalizmu, sformułowana przed drugą wojną 

światową, wciąż jeszcze pozostaje w mocy? 

b) Czy można twierdzid, że znana teza Lenina, sformułowana przezeo na wiosnę 

1916 r., że mimo gnicia kapitalizmu „kapitalizm w ogólności rośnie 

nieporównanie szybciej niż dawniej”4 — wciąż jeszcze pozostaje w mocy? 
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Sądzę, że nie można tego twierdzid. Wobec nowych warunków, jakie powstały w 

związku z drugą wojną światową, należy uważad, że obie tezy straciły moc 

obowiązującą. 

 

6. Zagadnienie nieuchronności wojen między krajami kapitalistycznymi 

Niektórzy towarzysze twierdzą, że wskutek rozwoju nowej sytuacji 

międzynarodowej po drugiej wojnie światowej wojny między krajami 

kapitalistycznymi przestały byd nieuniknione. Uważają oni, że sprzeczności 

między obozem socjalizmu a obozem kapitalizmu są silniejsze aniżeli 

sprzeczności między krajami kapitalistycznymi, że Stany Zjednoczone Ameryki 

podporządkowały sobie inne kraje kapitalistyczne w stopniu dostatecznym, by 

nie pozwolid im na wojowanie pomiędzy sobą i na wzajemne osłabianie się, że 

doświadczenie dwóch wojen światowych, które wyrządziły poważne szkody 

całemu światu kapitalistycznemu, stanowiło dostateczną nauczkę dla czołowych 

przedstawicieli kapitalizmu, by znów mieli pozwolid sobie na wciągnięcie krajów 

kapitalistycznych do wojny między sobą — że z uwagi na to wszystko wojny 

między krajami kapitalistycznymi przestały byd nieuniknione. 

Ci towarzysze mylą się. Widzą oni zewnętrzne zjawiska, przebłyskujące na 

powierzchni, ale nie widzą tych sił głęboko ukrytych, które chod na razie działają 

niepostrzeżenie, będą jednak decydowały o biegu wydarzeo. 

Zewnętrznie rzecz biorąc, wszystko jak gdyby toczy się „pomyślnie”: Stany 

Zjednoczone Ameryki uzależniły od siebie Europę zachodnią, Japonię i inne kraje 

kapitalistyczne; Niemcy (zachodnie), Anglia, Francja, Włochy, Japonia, które 

wpadły w łapy USA, wykonują posłusznie rozkazy USA. Byłoby jednak rzeczą 

niesłuszną sądzid, że ta „pomyślnośd” może utrzymad się „na wieki wieków”, że 

te kraje będą bez kooca znosiły panowanie i ucisk ze strony USA, że nie spróbują 

wyrwad się z niewoli amerykaoskiej i wkroczyd na drogę samodzielnego rozwoju. 

Weźmy przede wszystkim Anglię i Francję. Nie ulega wątpliwości, że są to kraje 

imperialistyczne. Nie ulega wątpliwości, że tanie surowce i zapewnione rynki 

zbytu, mają dla nich pierwszorzędne znaczenie. Czyż można przypuszczad, że 

będą one bez kooca znosid obecną sytuację, kiedy Amerykanie, pod przykrywką 
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kampanii wokół „pomocy” związanej z „planem Marshalla”, wciskają się do 

ekonomiki Anglii i Francji, starając się przekształcid ją w dodatek do ekonomiki 

Stanów Zjednoczonych Ameryki, kiedy kapitał amerykaoski zagarnia surowce i 

rynki zbytu w koloniach anglo-francuskich i szykuje w ten sposób załamanie 

wysokich zysków kapitalistów anglo-francuskich? Czy nie będzie słuszniej, jeżeli 

powiemy, że kapitalistyczna Anglia, a za nią również kapitalistyczna Francja będą 

ostatecznie musiały wyrwad się z objęd USA i zdecydowad się na konflikt z nimi, 

ażeby zapewnid sobie samodzielną pozycję i, rzecz prosta, wysokie zyski? 

Przejdźmy do głównych krajów pokonanych, do Niemiec (zachodnich) i Japonii. 

Kraje te wloką teraz nędzny żywot pod butem imperializmu amerykaoskiego. Ich 

przemysł i rolnictwo, ich handel, ich polityka zagraniczna i wewnętrzna, całe ich 

istnienie znajduje się w okowach amerykaoskiego „reżymu” okupacyjnego. A 

przecież kraje te wczoraj jeszcze były wielkimi mocarstwami imperialistycznymi, 

które podważały fundamenty panowania Anglii, USA, Francji w Europie, w Azji. 

Przypuszczad, że kraje te nie będą usiłowały stanąd znów na nogi, złamad 

„reżym” USA i wyrwad się na drogę samodzielnego rozwoju — to znaczy wierzyd 

w cuda. 

Mówi się, że sprzeczności między kapitalizmem a socjalizmem są silniejsze niż 

sprzeczności między krajami kapitalistycznymi. W teorii jest to oczywiście 

słuszne. Jest to słuszne nie tylko teraz, w czasach obecnych — było to także 

słuszne przed drugą wojną światową. I rozumieli to w większym lub mniejszym 

stopniu przywódcy krajów kapitalistycznych. A mimo wszystko druga wojna 

światowa rozpoczęła się nie od wojny z ZSRR, lecz od wojny między krajami 

kapitalistycznymi. Dlaczego? Dlatego, po pierwsze, że wojna z ZSRR, jako z 

krajem socjalizmu, jest dla kapitalizmu bardziej niebezpieczna niż wojna między 

krajami kapitalistycznymi, albowiem jeśli wojna między krajami 

kapitalistycznymi stawia jedynie problem przewagi pewnych krajów 

kapitalistycznych nad innymi krajami kapitalistycznymi, to wojna z ZSRR musi w 

sposób nieunikniony postawid problem istnienia samego kapitalizmu. Dlatego, 

po drugie, że kapitaliści, mimo że w celach „propagandowych” robią wiele 

hałasu na temat agresywnej postawy Związku Radzieckiego, sami jednak nie 

wierzą w jego agresywnośd, ponieważ biorą pod uwagę pokojową politykę 
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Związku Radzieckiego i wiedzą, że Związek Radziecki sam nie napadnie na kraje 

kapitalistyczne. 

Po pierwszej wojnie światowej również uważano, że Niemcy są ostatecznie 

unieszkodliwione, tak samo jak teraz niektórzy towarzysze sądzą, że Japonia i 

Niemcy są ostatecznie unieszkodliwione. Wówczas także mówiono i robiono 

wiele hałasu w prasie na temat tego, że Stany Zjednoczone Ameryki uzależniły 

od siebie Europę, że Niemcy nie mogą już więcej stanąd na nogi, że odtąd nie 

powinno już byd wojen między krajami kapitalistycznymi. Mimo to jednak 

Niemcy dźwignęły się i stanęły na nogi jako wielkie mocarstwo po upływie 

jakichś 15—20 lat od swojej klęski, wyrwały się z niewoli i wkroczyły na drogę 

samodzielnego rozwoju. Jest przy tym rzeczą charakterystyczną, że nikt inny jak 

właśnie Anglia i Stany Zjednoczone Ameryki dopomogły Niemcom do 

dźwignięcia się pod względem gospodarczym i do rozbudowy potencjału 

wojskowo-gospodarczego. Oczywiście Stany Zjednoczone i Anglia, dopomagając 

Niemcom w dźwignięciu się pod względem gospodarczym, miały przy tym na 

widoku pchnięcie podźwigniętych już Niemiec przeciwko Związkowi 

Radzieckiemu, użycie Niemiec przeciwko krajowi socjalizmu. Jednakże Niemcy 

skierowały swe siły przede wszystkim przeciwko blokowi angielsko-francusko-

amerykaoskiemu. I kiedy Niemcy hitlerowskie wypowiedziały wojnę Związkowi 

Radzieckiemu, blok angielsko-francusko-amerykaoski nie tylko nie przyłączył się 

do Niemiec hitlerowskich, lecz przeciwnie, zmuszony był przystąpid do koalicji z 

ZSRR przeciwko Niemcom hitlerowskim. 

A zatem walka krajów kapitalistycznych o rynki oraz chęd pogrążenia swych 

konkurentów okazały się w praktyce silniejsze aniżeli sprzeczności między 

obozem kapitalizmu a obozem socjalizmu. 

Nasuwa się pytanie, jaka istnieje gwarancja, że Niemcy i Japonia nie staną 

znowu na nogi, że nie spróbują wyrwad się z niewoli amerykaoskiej i zacząd żyd 

samodzielnym życiem? Sadze, że gwarancji takich nie ma. 

Z tego jednak wynika, że nieuchronnośd wojen między krajami kapitalistycznymi 

pozostaje w mocy. 

Mówi się, że tezę Lenina, iż imperializm nieuchronnie rodzi wojny, należy 

uważad za przestarzałą, ponieważ wyrosły obecnie potężne siły ludowe, które 
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występują w obronie pokoju, przeciwko nowej wojnie światowej. Jest to 

niesłuszne. 

Współczesny ruch w obronie pokoju ma na celu zmobilizowanie mas ludowych 

do walki o utrzymanie pokoju, o zapobieżenie nowej wojnie światowej. A zatem 

ruch ten nie zmierza do obalenia kapitalizmu i ustanowienia socjalizmu — 

ogranicza się on do demokratycznych celów walki o utrzymanie pokoju. Pod tym 

względem współczesny ruch na rzecz utrzymania pokoju różni się od ruchu w 

okresie pierwszej wojny światowej na rzecz przekształcenia wojny 

imperialistycznej w wojnę domową, ponieważ ten ostatni ruch szedł dalej i 

zmierzał do celów socjalistycznych. 

Byd może, że przy określonym zbiegu okoliczności walka o pokój rozwinie się 

gdzieniegdzie w walkę o socjalizm, ale nie będzie to już współczesny ruch na 

rzecz pokoju, lecz ruch na rzecz obalenia kapitalizmu. 

Jest rzeczą najbardziej prawdopodobną, że współczesny ruch na rzecz pokoju, 

jako ruch na rzecz utrzymania pokoju, doprowadzi w razie powodzenia do 

zapobieżenia danej wojnie, do chwilowego jej odroczenia, do chwilowego 

utrzymania danego pokoju, do dymisji wojowniczego rządu i zastąpienia go 

przez inny rząd, który gotowy będzie chwilowo utrzymad pokój. Jest to 

oczywiście dobrze. Nawet bardzo dobrze. Niemniej jednak nie wystarcza to, aby 

unicestwid nieuchronnośd wojen w ogóle między krajami kapitalistycznymi. Nie 

wystarcza to, ponieważ przy wszystkich tych sukcesach ruchu w obronie pokoju 

imperializm mimo wszystko utrzymuje się, pozostaje w sile — a zatem pozostaje 

w sile również nieuchronnośd wojen. 

Aby usunąd nieuchronnośd wojen, trzeba zniszczyd imperializm. 

 

7. Zagadnienie podstawowych praw ekonomicznych współczesnego 

kapitalizmu i socjalizmu 

Jak wiadomo, w czasie dyskusji kilkakrotnie wysuwami zagadnienie 

podstawowych praw ekonomicznych kapitalizmu i socjalizmu. Wypowiadano 

najrozmaitsze poglądy na ten temat, aż do najbardziej fantastycznych. Co 

prawda, większośd uczestników dyskusji słabo reagowała na tę sprawę i żadnej 
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decyzji w tej kwestii nie nakreślono. Jednakże nikt z uczestników dyskusji nie 

negował istnienia takich praw. 

Czy istnieje podstawowe prawo ekonomiczne kapitalizmu? Tak, istnieje. Cóż to 

za prawo, na czym polegają jego cechy charakterystyczne? Podstawowe prawo 

ekonomiczne kapitalizmu jest to takie prawo, które określa nie jakąś 

poszczególną stronę bądź jakieś poszczególne procesy rozwoju produkcji 

kapitalistycznej, lecz wszystkie główne strony i wszystkie główne procesy tego 

rozwoju — a zatem określa istotę produkcji kapitalistycznej, jej treśd. 

Czy nie prawo wartości jest podstawowym prawem ekonomicznym kapitalizmu? 

Nie. Prawo wartości jest przede wszystkim prawem produkcji towarowej. 

Istniało ono przed kapitalizmem i istnieje nadal, podobnie jak produkcja 

towarowa, po obaleniu kapitalizmu na przykład w naszym kraju, co prawda z 

ograniczoną sferą działania. Oczywiście prawo wartości, mające szeroką sferę 

działania w warunkach kapitalizmu, odgrywa dużą rolę w rozwoju produkcji 

kapitalistycznej, ale prawo to nie tylko nie określa istoty produkcji 

kapitalistycznej i podstaw zysku kapitalistycznego, lecz nawet nie stawia takich 

problemów. Dlatego też nie może ono byd podstawowym prawem 

ekonomicznym współczesnego kapitalizmu. 

Z tych samych względów me może byd podstawowym prawem ekonomicznym 

kapitalizmu prawo konkurencji i anarchii produkcji lub prawo 

nierównomiernego rozwoju kapitalizmu w różnych krajach. 

Mówi się, że prawo przeciętnej stopy zysku jest podstawowym prawem 

ekonomicznym współczesnego kapitalizmu. Jest to niesłuszne. Współczesny 

kapitalizm, kapitalizm monopolistyczny, nie może zadowalad się przeciętnym 

zyskiem, który do tego wykazuje tendencję zniżkową wobec wzrostu 

organicznego składu kapitału. Współczesny monopolistyczny kapitalizm domaga 

się nie przeciętnego zysku, lecz maksymalnego zysku, niezbędnego po to, by 

realizowad mniej lub bardziej regularnie rozszerzoną reprodukcję. 

Najbardziej odpowiada pojęciu podstawowego prawa ekonomicznego 

kapitalizmu prawo wartości dodatkowej, prawo powstawania i wzrostu zysku 

kapitalistycznego. Prawo to rzeczywiście określa podstawowe cechy produkcji 

kapitalistycznej. Ale prawo wartości dodatkowej jest prawem zbyt ogólnym, nie 
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poruszającym problemu najwyższej stopy zysku, której zapewnienie jest 

warunkiem rozwoju kapitalizmu monopolistycznego. Aby wypełnid tę lukę, 

należy skonkretyzowad prawo wartości dodatkowej i rozwinąd je dalej w 

zastosowaniu do warunków kapitalizmu monopolistycznego, uwzględniając przy 

tym, że kapitalizm monopolistyczny wymaga nie jakiegokolwiek zysku, lecz 

właśnie zysku maksymalnego. To właśnie będzie podstawowym prawem 

ekonomicznym współczesnego kapitalizmu. 

Główne cechy i wymogi podstawowego ekonomicznego prawa współczesnego 

kapitalizmu można by było sformułowane mniej więcej w następujący sposób: 

zapewnienie maksymalnego zysku kapitalistycznego w drodze wyzysku, ruiny i 

pauperyzowania większości ludności danego kraju, w drodze ujarzmienia i 

systematycznego ograbiania narodów innych krajów, zwłaszcza krajów 

zacofanych, wreszcie w drodze wojen i militaryzacji gospodarki narodowej 

wykorzystywanych dla zapewnienia najwyższych zysków. Mówi się, że 

przeciętny zysk można byłoby mimo wszystko uważad za zupełnie wystarczający 

dla rozwoju kapitalistycznego w warunkach współczesnych. Jest to niesłuszne. 

Przeciętny zysk jest dolną granicą rentowności, poniżej której produkcja 

kapitalistyczna staje się niemożliwa. Ale byłoby rzeczą śmieszną sądzid, że 

wodzireje współczesnego kapitalizmu monopolistycznego, zagarniając kolonie, 

ujarzmiając narody i wszczynając wojny, usiłują zapewnid sobie li tylko zysk 

przeciętny. Nie, nie tylko przeciętny i nie zysk nadzwyczajny, będący z reguły 

zaledwie pewną nadwyżką ponad przeciętny, zysk, lecz właśnie maksymalny 

zysk jest motorem kapitalizmu monopolistycznego. Właśnie koniecznośd 

uzyskania maksymalnych zysków pcha kapitalizm monopolistyczny do takich 

ryzykownych kroków, jak ujarzmianie i systematyczne ograbianie kolonii i innych 

zacofanych krajów, jak przekształcanie szeregu niezależnych krajów w kraje 

zależne, organizowanie nowych wojen, będących dla wodzirejów współczesnego 

kapitalizmu najlepszym „businessem” dla uzyskania maksymalnych zysków, i 

wreszcie próby zdobycia ekonomicznego panowania nad światem. 

Znaczenie podstawowego prawa ekonomicznego kapitalizmu polega między 

innymi na tym, że określając wszystkie najważniejsze zjawiska w dziedzinie 

rozwoju kapitalistycznego sposobu produkcji, jego okresy koniunktury i kryzysy, 
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jego zwycięstwa i klęski, jego zalety i wady — cały proces jego pełnego 

sprzeczności rozwoju — pozwala je zrozumied i wyjaśnid. 

Oto jeden z licznych „zdumiewających” przykładów. Wszystkim znane są z 

historii i praktyki kapitalizmu fakty demonstrujące burzliwy rozwój techniki w 

warunkach kapitalizmu, kiedy to kapitaliści występują jako chorążowie 

przodującej techniki, jako rewolucjoniści w dziedzinie rozwoju techniki 

produkcji. Ale znane są również fakty innego rodzaju, demonstrujące 

zahamowanie rozwoju techniki w warunkach kapitalizmu, kiedy to kapitaliści 

występują jako reakcjoniści w dziedzinie rozwoju nowej techniki i przechodzą 

nierzadko do pracy ręcznej. Czym wytłumaczyd tę rażącą sprzecznośd? Można ją 

wytłumaczyd tylko podstawowym prawem ekonomicznym współczesnego 

kapitalizmu, tj. koniecznością uzyskania maksymalnych zysków. Kapitalizm 

występuje za nową techniką, gdy rokuje mu ona najwyższe zyski. Kapitalizm 

występuje przeciwko nowej technice i za przejściem do pracy ręcznej, gdy nowa 

technika nie rokuje mu już najwyższych zysków. 

Tak przedstawia się sprawa z podstawowym prawem ekonomicznym 

współczesnego kapitalizmu. 

Czy istnieje podstawowe prawo ekonomiczne socjalizmu? Tak, istnieje. Na czym 

polegają istotne cechy i wymogi tego prawa? Istotne cechy i wymogi 

podstawowego ekonomicznego prawa socjalizmu można byłoby sformułowad 

mniej więcej w następujący sposób: zapewnienie maksymalnego zaspokojenia 

stale rosnących materialnych i kulturalnych potrzeb całego społeczeostwa w 

drodze nieprzerwanego wzrostu i doskonalenia produkcji socjalistycznej na 

bazie najwyższej techniki. 

A zatem: zamiast zapewnienia maksymalnych zysków— zapewnienie 

maksymalnego zaspokojenia materialnych i kulturalnych potrzeb 

społeczeostwa: zamiast przerywanego rozwoju produkcji od koniunktury do 

kryzysu i od kryzysu do koniunktury — nieprzerwany wzrost produkcji zamiast 

periodycznych przerw w rozwoju techniki, którym towarzyszy niszczenie sił 

wytwórczych społeczeostwa — nieprzerwane doskonalenie produkcji na bazie 

tnij wyższej techniki. 
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Mówi się, że podstawowym prawem ekonomicznym socjalizmu jest prawo 

planowego, proporcjonalnego rozwoju gospodarki narodowej. Jest to 

niesłuszne. Planowy rozwój gospodarki narodowej, a zatem również planowanie 

gospodarki narodowej, będące mniej lub bardziej ścisłym odzwierciedleniem 

tego prawa, same przez się nic nie mogą dad, jeśli nie wiadomo, w imię jakiego 

zadania dokonuje się planowy rozwój gospodarki narodowej lub jeśli zadanie 

jest niejasne. Prawo planowego rozwoju gospodarki narodowej może dad 

należyty efekt tylko w tym wypadku, jeżeli istnieje zadanie, w imię 

urzeczywistnienia którego dokonuje się planowy rozwój gospodarki narodowej. 

Prawo planowego rozwoju gospodarki narodowej samo nie może dad tego 

zadania. Tym bardziej nie może go dad planowanie gospodarki narodowej. 

Zadanie to zawarte jest w podstawowym prawie ekonomicznym socjalizmu w 

postaci jego wyżej wyłuszczonych wymogów. Dlatego prawo planowego 

rozwoju gospodarki narodowej może uzyskad pełną swobodę działania tylko w 

tym wypadku, jeśli opiera się ono na podstawowym prawie ekonomicznym 

socjalizmu. 

Jeśli idzie o planowanie gospodarki narodowej, to może ono osiągnąd 

pozytywne wyniki tylko przy przestrzeganiu dwóch warunków: a) jeśli 

prawidłowo odzwierciedla ono wymogi prawa planowego rozwoju gospodarki 

narodowej, b) jeśli zgodne jest we wszystkim z wymogami podstawowego 

ekonomicznego prawa socjalizmu. 

 

8. Inne zagadnienia 

1) Sprawa przymusu pozaekonomicznego w warunkach feudalizmu. 

Oczywiście, przymus pozaekonomiczny odgrywał rolę w dziele umocnienia 

ekonomicznej władzy obszarników-feudałów, jednakże nie on był podstawą 

feudalizmu, lecz feudalna własnośd ziemi. 

2) Sprawa osobistej własności zagrody kołchozowej.  

Niesłuszne byłoby powiedzied w projekcie podręcznika, że „każda zagroda 

kołchozowa ma w osobistym użytkowaniu krowę, trzodę i drób”. W 

rzeczywistości, jak wiadomo, krowa, trzoda, drób itd. znajdują się nie w 
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osobistym użytkowaniu, lecz stanowią osobistą własnośd zagrody kołchozowej. 

Określenie „w osobistym użytkowaniu” wzięto widocznie ze Wzorcowego 

Statutu artelu rolnego, ale we Wzorcowym Statucie artelu rolnego popełniono 

błąd. W Konstytucji ZSRR, którą opracowywano dokładniej, powiedziane jest co 

innego, a mianowicie: „Każda zagroda kołchozowa... ma na własnośd osobistą 

gospodarstwo pomocnicze na działce przyzagrodowej, dom mieszkalny, 

zwierzęta gospodarskie, drób i drobny inwentarz rolniczy”. Jest to oczywiście 

słuszne. 

Należałoby oprócz tego powiedzied bardziej szczegółowo, że każdy kołchoźnik 

posiada jako własnośd osobistą od jednej do tylu a tylu krów w zależności od 

warunków lokalnych, tyle a tyle owiec, kóz i świo (także od — do, w zależności 

od warunków lokalnych) i nieograniczoną ilośd ptactwa domowego (kaczek, 

gęsi, kur i indyczek). 

Szczegóły te mają wielkie znaczenie dla naszych towarzyszy zagranicznych, 

którzy chcą wiedzied ściśle, co właściwie pozostało w zagrodzie kołchozowej 

jako własnośd osobista po przeprowadzeniu u nas kolektywizacji rolnictwa. 

3) Sprawa wysokości czynszu dzierżawnego, płaconego przez chłopów 

obszarnikom, oraz sprawa wysokości wydatków na zakup ziemi. 

Projekt podręcznika stwierdza, że w wyniku nacjonalizacji ziemi „chłopstwo 

uwolnione zostało od płaconych obszarnikom czynszów dzierżawnych w 

wysokości około 500 milionów rubli rocznie” (trzeba powiedzied, że „w złocie”). 

Liczbę tę należało określid ściślej, ponieważ uwzględnia ona, jak mi się wydaje, 

czynsze dzierżawne nie w całej Rosji, lecz tylko w większości guberni Rosji. 

Należy przy tym mied na uwadze fakt, że w szeregu okręgów kresowych Rosji 

czynsz dzierżawny płacony był w naturze, co widocznie nie zostało 

uwzględnione przez autorów projektu podręcznika. Oprócz tego trzeba mied na 

uwadze fakt, że chłopstwo zostało uwolnione nie tylko od czynszu 

dzierżawnego, lecz i od corocznych wydatków na zakup ziemi. Czy uwzględnia to 

projekt podręcznika? Wydaje mi się, że nie, a należałoby to uwzględnid. 

4) Sprawa zrastania się monopoli z aparatem paostwowym. Wyrażenie 

„zrastanie się” nie jest odpowiednie. Wyrażenie to w sposób powierzchowny i 

opisowy ujmuje zbliżenie między monopolami a paostwem, lecz nie ujawnia 
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sensu ekonomicznego tego zbliżenia. Rzecz w tym, że w procesie tego zbliżenia 

następuje nie zwykłe zrastanie się, lecz podporządkowanie aparatu 

paostwowego monopolom. Dlatego też należałoby wyrzucid wyraz „zrastanie 

się” i zastąpid go wyrazami „podporządkowanie aparatu paostwowego 

monopolom”. 

5) Sprawa stosowania maszyn w ZSRR. 

Projekt podręcznika stwierdza, że „w ZSRR maszyny stosowane są we wszystkich 

wypadkach, gdy oszczędzają pracy społeczeostwu”. Jest to zupełnie nie to, co 

należałoby powiedzied. Po pierwsze, maszyny w ZSRR zawsze oszczędzają pracy 

społeczeostwu, wobec czego nie znamy wypadków, by w warunkach panujących 

w ZSRR maszyny nie oszczędzały pracy społeczeostwu. Po drugie, maszyny nie 

tylko oszczędzają pracy, lecz jednocześnie czynią pracę robotników lżejszą, 

wobec czego w naszych warunkach, w odróżnieniu od warunków kapitalizmu, 

robotnicy z wielką ochotą używają maszyn w procesie pracy. 

Dlatego należałoby powiedzied, że nigdzie tak chętnie nie stosuje się maszyn, jak 

w ZSRR, ponieważ maszyny oszczędzają pracy społeczeostwu i czynią pracę 

robotników lżejszą, i wobec tego, że w Związku Radzieckim nie ma bezrobocia, 

robotnicy z wielką ochotą używają maszyn w gospodarce narodowej. 

6) Sprawa sytuacji materialnej klasy robotniczej w krajach kapitalistycznych. 

Kiedy mówi się o sytuacji materialnej klasy robotniczej, to ma się zwykle na 

uwadze robotników zatrudnionych w produkcji i nie bierze się w rachubę 

sytuacji materialnej tzw. rezerwowej armii bezrobotnych. Czy słuszny jest taki 

stosunek do sprawy sytuacji materialnej klasy robotniczej? Sądzę, że nie jest 

słuszny. Jeśli istnieje rezerwowa armia bezrobotnych, której członkowie nie 

mają środków do życia oprócz sprzedaży swej siły roboczej, to bezrobotni nie 

mogą nie wchodzid w skład klasy robotniczej, a jeśli wchodzą oni w skład klasy 

robotniczej, to ich położenie nędzarzy nie może nie wpływad na sytuację 

materialną robotników zatrudnionych w produkcji. Dlatego też sądzę, że przy 

charakterystyce sytuacji materialnej klasy robotniczej w krajach 

kapitalistycznych należałoby wziąd w rachubę również sytuację rezerwowej 

armii bezrobotnych robotników. 
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7) Sprawa dochodu narodowego. 

Sądzę, że należałoby bezwzględnie włączyd do projektu podręcznika nowy 

rozdział o dochodzie narodowym. 

8) Sprawa specjalnego rozdziału w podręczniku poświęconego Leninowi i 

Stalinowi jako twórcom ekonomii politycznej socjalizmu. 

Sądzę, że rozdział „Marksistowska nauka o socjalizmie. Stworzenie przez W. I. 

Lenina i J. W. Stalina ekonomii politycznej socjalizmu” należy z podręcznika 

wyłączyd. Jest on w podręczniku zupełnie niepotrzebny, ponieważ nic nowego 

nie daje i powtarza jedynie blado to, co zostało powiedziane bardziej 

szczegółowo w poprzednich rozdziałach podręcznika. 

Co się tyczy pozostałych zagadnieo, to nie mam żadnych uwag do „Wniosków” 

towarzyszy Ostrowitianowa, Leontjewa, Szepiłowa, Gatowskiego i innych. 

 

9. Międzynarodowe znaczenie marksistowskiego podręcznika ekonomii 

politycznej 

Sądzę, że towarzysze nie biorą pod uwagę całego znaczenia marksistowskiego 

podręcznika ekonomii politycznej. Podręcznik jest potrzebny nie tylko naszej 

młodzieży radzieckiej. Jest on szczególnie potrzebny komunistom wszystkich 

krajów i ludziom sympatyzującym z komunistami. Nasi zagraniczni towarzysze 

chcą wiedzied, w jaki sposób wyrwaliśmy się z niewoli kapitalistycznej, w jaki 

sposób przeobraziliśmy ekonomikę kraju w duchu socjalizmu, jak osiągnęliśmy 

przyjaźo z chłopstwem, jak dopięliśmy tego, że nasz do niedawna jeszcze ubogi i 

słaby kraj przekształcił się w kraj bogaty, potężny, chcą wiedzied, czym są 

kołchozy, dlaczego, pomimo uspołecznienia środków produkcji, nie znosimy 

produkcji towarowej, pieniądza, handlu itd. Chcą wiedzied to wszystko i wiele 

innych rzeczy nie ze zwykłej ciekawości, lecz po to, ażeby uczyd się od nas i 

wykorzystad nasze doświadczenie dla swego kraju. Dlatego też ukazanie się 

dobrego marksistowskiego podręcznika ekonomii politycznej ma nie tylko 

znaczenie wewnętrzno-polityczne, lecz i wielkie znaczenie międzynarodowe. 

Potrzebny jest więc podręcznik, który mógłby służyd jako .książka podręczna dla 

rewolucyjnej młodzieży nie tylko wewnątrz kraju, lecz i za granicą. Nic powinien 
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on byd zbyt obszerny, ponieważ zbyt obszerny podręcznik nie mógłby odegrad 

tej roli i trudno go będzie przyswoid sobie — opanowad. Powinien on jednak 

zawierad wszystkie rzeczy podstawowe dotyczące zarówno ekonomiki naszego 

kraju, jak ekonomiki kapitalizmu i systemu kolonialnego. 

Niektórzy towarzysze proponowali podczas dyskusji, by włączyd do podręcznika 

szereg nowych rozdziałów, historycy — z dziedziny historii, politycy — z 

dziedziny polityki, filozofowie — z dziedziny filozofii, ekonomiści — z dziedziny 

ekonomiki. Doprowadziłoby to jednak do lego, że podręcznik urósłby do 

niesłychanych rozmiarów. Do tego nie można oczywiście dopuścid. Podręcznik 

wykorzystuje metodę historyczną do ilustrowania problemów ekonomii 

politycznej, ale nie znaczy to jeszcze, byśmy mieli przekształcid podręcznik 

ekonomii politycznej w historię stosunków ekonomicznych. 

Potrzebny nam jest podręcznik, zawierający jakieś piędset, maksimum sześdset 

stron — nie więcej. Będzie to książka podręczna z zakresu marksistowskiej 

ekonomii politycznej — dobry podarek dla młodych komunistów wszystkich 

krajów. 

Z uwagi zresztą na niedostateczny poziom marksistowskiego rozwoju większości 

partii komunistycznych krajów zagranicznych taki podręcznik mógłby przynieśd 

wielką korzyśd również niemłodym kadrowym komunistom łych krajów. 

 

10. Drogi ulepszenia projektu podręcznika ekonomii politycznej 

Niektórzy towarzysze podczas dyskusji zbyt gorliwie „gromili” projekt 

podręcznika, wymyślali jego autorom za błędy i uchybienia, twierdzili, że projekt 

jest nieudany. Jest to niesprawiedliwe. W podręczniku są oczywiście błędy i 

uchybienia — zdarzają się one prawie zawsze w każdej wielkiej sprawie. Bądź co 

bądź jednak, przytłaczająca większośd uczestników dyskusji uznała, że projekt 

może służyd jako podstawa przyszłego podręcznika i wymaga jedynie pewnych 

poprawek i uzupełnieo. 

Istotnie, wystarczy porównad projekt podręcznika z tymi podręcznikami 

ekonomii politycznej, które są w obiegu, aby dojśd do wniosku, że projekt 
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podręcznika przewyższa o całą głowę istniejące już podręczniki. Na tym polega 

duża zasługa autorów projektu podręcznika. 

Sądzę, że dla ulepszenia projektu podręcznika należałoby wyznaczyd komisję 

składającą się z niewielu osób, włączając do niej nie tylko autorów podręcznika i 

nie tylko zwolenników większości uczestników dyskusji, lecz również 

przeciwników większości, zaciekłych krytyków projektu podręcznika. 

Dobrze byłoby również włączyd do komisji doświadczonego statystyka dla 

sprawdzenia liczb i wprowadzenia do projektu nowych materiałów 

statystycznych, a także doświadczonego prawnika dla sprawdzenia ścisłości 

sformułowao. 

Członków komisji należałoby zwolnid tymczasowo od wszelkiej innej pracy, 

zabezpieczając ich całkowicie pod względem materialnym, ażeby mogli 

poświęcid się w zupełności pracy nad podręcznikiem. 

Ponadto należałoby wyznaczyd komisję redakcyjną złożoną, powiedzmy, z trzech 

osób dla ostatecznego zredagowania podręcznika. Konieczne jest to również w 

tym celu, aby uzyskad jednolitośd stylu, której nie ma, niestety, w projekcie 

podręcznika. 

Termin przedstawienia gotowego podręcznika do KC - jeden rok. 

J. Stalin  

1 lutego 1952 r. 
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Odpowiedź tow. Aleksandrowi Iljiczowi Notkinowi 

 

Towarzyszu Notkin! 

Nie spieszyłem z odpowiedzią, gdyż wysuniętych przez Was zagadnieo nie 

uważam za pilne. Zwłaszcza, że są inne zagadnienia, o pilnym charakterze, które 

siłą rzeczy odwracają uwagę od Waszego listu. 

Odpowiadam według punktów. 

Do punktu pierwszego 

W „Uwagach” znajduje się znana teza, że społeczeostwo nie jest bezsilne wobec 

praw nauki, że ludzie mogą, poznawszy prawa ekonomiczne, wykorzystad je w 

interesach społeczeostwa. Wy twierdzicie, że tezy tej nie można rozciągad na 

inne formacje społeczeostwa, że może ona odnosid się jedynie do socjalizmu i 

komunizmu, że żywiołowy charakter procesów ekonomicznych, na przykład w 

warunkach kapitalizmu, nie daje społeczeostwu możności wykorzystania praw 

ekonomicznych w interesach społeczeostwa. 

Jest to niesłuszne. W epoce rewolucji burżuazyjnej, na przykład we Francji, 

burżuazja wykorzystała przeciwko feudalizmowi znane prawo o koniecznej 

zgodności stosunków produkcji z charakterem sił wytwórczych, obaliła feudalne 

stosunki produkcji, stworzyła nowe, burżuazyjne stosunki produkcji i 

doprowadziła te stosunki produkcji do stanu zgodności z charakterem sił 

wytwórczych, które wyrosły w łonie ustroju feudalnego. Burżuazja uczyniła to 

nie wskutek swych szczególnych zdolności, lecz dlatego, że była w tym żywotnie 

zainteresowana. Feudałowie stawiali temu opór nie wskutek swej tępoty, lecz 

dlatego, że byli żywotnie zainteresowani w tym, by przeszkodzid w realizacji 

tego prawa. 

To samo stwierdzid należy o rewolucji socjalistycznej w naszym kraju. Klasa 

robotnicza wykorzystała prawo koniecznej zgodności stosunków produkcji z 

charakterem sił wytwórczych, obaliła burżuazyjne stosunki produkcji, stworzyła 

nowe, socjalistyczne stosunki produkcji i doprowadziła je do stanu zgodności z 

charakterem sił wytwórczych. Mogła tego dokonad nie wskutek swych 
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szczególnych zdolności, lecz dlatego, że była żywotnie w tym zainteresowana. 

Burżuazja, która z siły przodującej w zaraniu rewolucji burżuazyjnej zdążyła już 

przekształcid się w siłę kontrrewolucyjną, na wszelkie sposoby stawiała opór 

wcieleniu tego prawa w życie — stawiała opór nie wskutek swego 

niezorganizowania i nie dlatego, że żywiołowy charakter procesów 

ekonomicznych zmuszał ją do oporu, lecz głównie dlatego, że była żywotnie 

zainteresowana w tym, by prawo to nie zostało wcielone w życie. 

A zatem: 

1. Wykorzystanie procesów ekonomicznych, praw ekonomicznych w interesach 

społeczeostwa zachodzi w tej czy innej mierze nie tylko w warunkach socjalizmu 

i komunizmu, ale i w innych formacjach; 

2. Wykorzystanie praw ekonomicznych ma w warunkach społeczeostwa 

klasowego zawsze i wszędzie podłoże klasowe, przy czym chorążym 

wykorzystania praw ekonomicznych w interesach społeczeostwa zawsze i 

wszędzie jest klasa przodująca, gdy natomiast klasy kooczące swój żywot 

stawiają temu opór. 

Różnica w tym względzie pomiędzy proletariatem z jednej strony, z drugiej zaś 

— innymi klasami, które kiedykolwiek na przestrzeni dziejów dokonały 

przewrotów w stosunkach produkcji, polega na tym, że interesy klasowe 

proletariatu stapiają się z interesami przytłaczającej większości społeczeostwa, 

ponieważ rewolucja proletariatu oznacza nie zniesienie tej czy innej formy 

wyzysku, lecz zniesienie wszelkiego wyzysku, podczas gdy rewolucje innych klas, 

znosząc jedynie tę czy inną formę wyzysku, były ograniczone ramami ich 

ciasnych interesów klasowych, sprzecznych z interesami większości 

społeczeostwa. 

W „Uwagach” jest mowa o klasowym podłożu wykorzystywania praw 

ekonomicznych w interesach społeczeostwa. Jest tam powiedziane, że „w 

odróżnieniu od praw przyrodoznawstwa, gdzie odkrycie i zastosowanie nowego 

prawa przebiega mniej lub bardziej gładko, w dziedzinie ekonomicznej odkrycie i 

zastosowanie nowego prawa, godzącego w interesy kooczących swój żywot sił 

społeczeostwa, napotyka gwałtowny opór ze strony tych sił”. Nie zwróciliście 

jednak na to uwagi. 
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Do punktu drugiego 

Twierdzicie, że zupełna zgodnośd stosunków produkcji z charakterem sił 

wytwórczych może byd osiągnięta jedynie w warunkach socjalizmu i 

komunizmu, w innych zaś formacjach może się realizowad jedynie niezupełna 

zgodnośd. 

Jest to niesłuszne. W epoce po rewolucji burżuazyjnej, kiedy burżuazja zburzyła 

feudalne stosunki produkcji i ustanowiła burżuazyjne stosunki produkcji, 

niewątpliwie były okresy, kiedy burżuazyjne stosunki produkcji w zupełności 

odpowiadały charakterowi sił wytwórczych. W przeciwnym razie kapitalizm nie 

mógłby rozwinąd się z taką szybkością, z jaką się rozwijał po rewolucji 

burżuazyjnej. 

Dalej, słów „zupełna zgodnośd” nie można pojmowad w sensie absolutnym. Nie 

można pojmowad ich tak, jak gdyby w warunkach socjalizmu nie było żadnego 

opóźnienia rozwoju stosunków produkcji w porównaniu ze wzrostem sił 

wytwórczych. Siły wytwórcze to najbardziej ruchliwe i rewolucyjne siły 

produkcji. Bezwzględnie wyprzedzają one stosunki produkcji również w 

warunkach socjalizmu. Stosunki produkcji dopiero po pewnym czasie 

przekształcają się stosownie do charakteru sił wytwórczych. 

Jak więc wobec tego należy rozumied słowa „zupełna zgodnośd”? Należy je 

rozumied w ten sposób, że w warunkach socjalizmu zwykle nie dochodzi do 

konfliktu pomiędzy stosunkami produkcji a siłami wytwórczymi, że 

społeczeostwo ma możnośd we właściwym czasie doprowadzid pozostające w 

tyle stosunki produkcji do stanu zgodności z charakterem sił wytwórczych. 

Społeczeostwo socjalistyczne jest w stanie to uczynid dlatego, że nie ma ono w 

swym składzie kooczących swój żywot klas, które mogłyby zorganizowad opór. 

Rzecz prosta, również w warunkach socjalizmu będą pozostające w tyle, 

bezwładne siły, nie rozumiejące konieczności zmiany w stosunkach produkcji, 

ale nie będzie oczywiście rzeczą trudną przezwyciężenie ich bez doprowadzenia 

do konfliktu. 

Do punktu trzeciego 
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Z rozważao Waszych wynika, że środki produkcji, a przede wszystkim narzędzia 

produkcji, produkowane przez nasze znacjonalizowane przedsiębiorstwa, 

rozpatrujecie jako towar. 

Czy w warunkach naszego socjalistycznego ustroju można traktowad środki 

produkcji jako towar? Według mnie — w żaden sposób nie można. 

Towar jest to taki wytwór produkcji, który sprzedaje się każdemu nabywcy, przy 

czym, sprzedając towar, właściciel towaru traci w stosunku do niego prawo 

własności, a nabywca staje się właścicielem towaru, który może on z kolei 

sprzedad, zastawid, zmarnowad. Czy można podciągnąd pod takie określenie 

środki produkcji? Rzecz jasna, nie można podciągnąd. Po pierwsze, środki 

produkcji „sprzedaje się” nie każdemu nabywcy, nie „sprzedaje się” ich nawet 

kołchozom, są one tylko rozdzielane przez paostwo między jego 

przedsiębiorstwa. Po drugie, właściciel środków produkcji — paostwo, 

przekazując je temu czy innemu przedsiębiorstwu, w żadnej mierze nie traci 

prawa własności środków produkcji, przeciwnie, zachowuje je w pełni. Po 

trzecie, dyrektorzy przedsiębiorstw, którzy otrzymali od paostwa środki 

produkcji, nie tylko nie stają się ich właścicielami, lecz przeciwnie — 

zatwierdzani są jako pełnomocnicy Paostwa Radzieckiego do wykorzystania 

środków produkcji zgodnie z planami wyznaczonymi przez paostwo. 

Jak widad, środków produkcji w naszym ustroju w żaden sposób nie można 

podciągnąd pod kategorię towarów. 

Dlaczego w takim razie mówi się o wartości środków produkcji, o ich kosztach 

własnych, cenie itp.? 

Z dwóch przyczyn. 

Po pierwsze, jest to konieczne do kalkulacji, do rozrachunków, do określenia 

dochodowości i deficytowości przedsiębiorstw, do sprawdzania i kontrolowania 

przedsiębiorstw. Ale to jest tylko formalna strona sprawy. 

Po drugie, jest to konieczne do tego, by w interesach handlu zagranicznego 

realizowad sprzedaż środków produkcji paostwom zagranicznym. Tu, w 

dziedzinie handlu zagranicznego, ale tylko w tej dziedzinie, nasze środki 
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produkcji rzeczywiście są towarami i rzeczywiście sprzedaje się je (bez 

cudzysłowu). 

Wynika zatem, że w dziedzinie obrotu zewnętrznego środki produkcji, 

wytwarzane przez nasze przedsiębiorstwa, zachowują właściwości towarów, 

zarówno w istocie rzeczy, jak i formalnie, podczas gdy w dziedzinie obrotu 

ekonomicznego wewnątrz kraju środki produkcji tracą właściwości towarów, 

przestają byd towarami i wychodzą poza granice sfery działania prawa wartości, 

zachowując jedynie zewnętrzną powłokę towarów (kalkulacja i in.). 

Czym się tłumaczy ta swoistośd? 

Chodzi o to, że w naszych socjalistycznych warunkach rozwój ekonomiczny 

odbywa się nie w drodze przewrotów, lecz w drodze stopniowych zmian, kiedy 

to, co stare, nie jest po prostu likwidowane bez reszty, lecz zmienia swą naturę 

stosownie do tego, co nowe, zachowując jedynie formę, nowe zaś nie niszczy po 

prostu tego, co stare, lecz przenika do tego, co stare, zmienia jego naturę, jego 

funkcję, nie łamiąc jego formy, lecz wykorzystując ją do rozwoju tego, co nowe. 

Tak ma się sprawa nie tylko z towarami, lecz również z pieniądzem w naszym 

obrocie ekonomicznym, jak również z bankami, które tracąc swe dawne funkcje 

i uzyskując nowe, zachowują dawną formę, wykorzystywaną przez ustrój 

socjalistyczny. 

Jeśli podejśd do sprawy z formalnego punktu widzenia, z punktu widzenia 

procesów dokonujących się na powierzchni zjawisk, można dojśd do 

niesłusznego wniosku, że kategorie kapitalizmu zachowują rzekomo swą moc w 

naszej ekonomice. Jeśli zaś zastosuje się analizę marksistowską, ściśle 

rozróżniającą treśd procesów ekonomicznych i ich formę, procesy rozwoju 

odbywające się w głębi i zjawiska powierzchowne — to można dojśd do 

jedynego słusznego wniosku, że z dawnych kategorii kapitalizmu zachowała się u 

nas głównie forma, zewnętrzna powłoka, w istocie zaś kategorie te zmieniły się 

u nas gruntownie, stosownie do potrzeb rozwoju socjalistycznej gospodarki 

narodowej. 

Do punktu czwartego 
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Twierdzicie, że prawo wartości wywiera regulujący wpływ na ceny „środków 

produkcji”, wytwarzanych w rolnictwie i przekazywanych paostwu według cen 

skupu. Macie przy tym na myśli takie „środki produkcji”, jak surowiec, na 

przykład bawełnę. Moglibyście dodad do tego również len, wełnę i inne surowce 

rolnicze. 

Należy przede wszystkim zaznaczyd, że w omawianym przypadku rolnictwo 

wytwarza nie „środki produkcji”, lecz jeden ze środków produkcji — surowiec. 

Nie wolno igrad słowami „środki produkcji”. Marksiści, mówiąc o wytwarzaniu 

środków produkcji, mają na myśli przede wszystkim produkcję narzędzi 

produkcji, to, co Marks nazywa „mechanicznymi środkami pracy, których zespół 

można nazwad układem kostnym i mięśniowym produkcji”, stanowiącym 

„charakterystyczne i wyróżniające cechy określonej epoki produkcji społecznej”. 

Stawiad na jednej płaszczyźnie częśd środków produkcji (surowiec) i środki 

produkcji z narzędziami produkcji włącznie — to znaczy grzeszyd przeciwko 

marksizmowi, marksizm bowiem bierze za punkt wyjścia decydującą rolę 

narzędzi produkcji w porównaniu ze wszystkimi innymi środkami produkcji. 

Każdy wie, że surowiec sam przez się nie może wytwarzad narzędzi produkcji, 

mimo że pewne rodzaje surowca są konieczne jako materiał do wytwarzania 

narzędzi produkcji, podczas gdy żaden surowiec nie może byd wytwarzany bez 

narzędzi produkcji. 

Dalej. Czy oddziaływanie prawa wartości na cenę surowca wytwarzanego w 

rolnictwie jest oddziaływaniem regulującym, jak to twierdzicie, towarzyszu 

Notkin? Byłoby ono oddziaływaniem regulującym, gdyby istniała u nas „wolna” 

gra cen surowców rolniczych, gdyby działało u nas prawo konkurencji i anarchii 

produkcji, gdybyśmy nie mieli planowej gospodarki, gdyby produkowanie 

surowca nie było regulowane przez plan. Skoro jednak wszystkich tych „gdyby” 

nie ma w systemie naszej gospodarki narodowej, przeto oddziaływanie prawa 

wartości na cenę surowców rolniczych bynajmniej nie może byd oddziaływaniem 

regulującym. Po pierwsze, ceny surowców rolniczych są u nas sztywne, ustalone 

przez plan, a nie „wolne”. Po drugie, rozmiary produkcji surowców rolniczych 

określane są nie żywiołowo i nie przez jakieś czynniki przypadkowe, lecz przez 

plan. Po trzecie, narzędzia produkcji, konieczne do wytwarzania surowców 

rolniczych, skupione są nie w rękach poszczególnych osób czy grup osób, lecz w 



46 
 

rękach paostwa. Cóż więc pozostaje wobec tego z regulującej roli prawa 

wartości? Okazuje się, że samo prawo wartości jest regulowane przez wyżej 

wymienione fakty właściwe produkcji socjalistycznej. 

A zatem nie można przeczyd, że prawo wartości oddziaływa na kształtowanie się 

cen surowców rolniczych, że jest ono jednym z działających tu czynników. Tym 

bardziej jednak nie można przeczyd i temu, że oddziaływanie to nie jest i nie 

może byd regulujące. 

Do punktu piątego 

Mówiąc o rentowności socjalistycznej gospodarki narodowej przeczyłem w 

swych „Uwagach” poglądom pewnych towarzyszy, którzy twierdzą, że skoro 

nasza planowa gospodarka narodowa nie daje decydującego pierwszeostwa 

przedsiębiorstwom rentownym i pozwala na istnienie, obok tych 

przedsiębiorstw, również przedsiębiorstw nierentownych — przeto zabija ona 

rzekomo samą zasadę rentowności w gospodarce. W „Uwagach” powiedziane 

jest, że rentownośd z punktu widzenia poszczególnych przedsiębiorstw i gałęzi 

produkcji nie może się w żadnej mierze równad z tą wyższą rentownością, którą 

daje nam produkcja socjalistyczna, wybawiając nas od kryzysów nadprodukcji i 

zapewniając nam nieprzerwany wzrost produkcji. 

Niesłusznie jednak byłoby wysnuwad stąd wniosek, że rentownośd 

poszczególnych przedsiębiorstw i gałęzi produkcji nie ma szczególnego waloru i 

nie zasługuje na poważną uwagę. Jest to oczywiście niesłuszne. Rentownośd 

poszczególnych przedsiębiorstw i gałęzi produkcji ma ogromne znaczenie z 

punktu widzenia rozwoju naszej produkcji. Musi byd ona uwzględniana zarówno 

przy planowaniu budownictwa, jak i przy planowaniu produkcji. Jest to abecadło 

naszej działalności gospodarczej na obecnym etapie rozwoju. 

Do punktu szóstego 

Nie jest jasne, jak należy rozumied Wasze słowa dotyczące kapitalizmu: 

„rozszerzona produkcja w postaci mocno zdeformowanej”. Należy stwierdzid, że 

takich produkcji, i to jeszcze rozszerzonych, nie ma na świecie. 

Rzecz oczywista, że i po tym, jak rynek światowy rozpadł się na dwoje, a sfera 

zastosowania sił głównych paostw kapitalistycznych (USA, Anglia, Francja) do 
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światowych zasobów zaczęła się kurczyd, cykliczny charakter rozwoju 

kapitalizmu — wzrost i kurczenie się produkcji — musi się jednak zachowad. 

Jednakowoż wzrost produkcji w tych krajach będzie się odbywał na bazie 

zwężonej, ponieważ rozmiary produkcji w tych krajach będą się kurczyły. 

Do punktu siódmego 

Ogólny kryzys światowego systemu kapitalistycznego rozpoczął się w okresie 

pierwszej wojny światowej, zwłaszcza w wyniku odpadnięcia Związku 

Radzieckiego od systemu kapitalistycznego. Był to pierwszy etap ogólnego 

kryzysu. W okresie drugiej wojny światowej rozwinął się drugi etap ogólnego 

kryzysu, zwłaszcza po odpadnięciu od systemu kapitalistycznego krajów 

demokracji ludowej w Europie i Azji. Pierwszy kryzys w okresie pierwszej wojny 

światowej i drugi kryzys w okresie drugiej wojny światowej należy rozpatrywad 

nie jako odrębne, oderwane od siebie samodzielne kryzysy, lecz jako etapy 

rozwoju ogólnego kryzysu światowego systemu kapitalistycznego. 

Czy ogólny kryzys światowego kapitalizmu jest tylko kryzysem politycznym lub 

tylko kryzysem ekonomicznym? Ani jedno, ani drugie. Jest on ogólnym, to 

znaczy wszechstronnym kryzysem światowego systemu kapitalizmu, 

obejmującym zarówno ekonomikę, jak i politykę. Jest przy tym rzeczą 

zrozumiałą, że u podstaw jego leży, z jednej .strony, coraz bardziej wzmagający 

się rozkład światowego ekonomicznego systemu kapitalizmu, z drugiej zaś 

strony — wzrastająca ekonomiczna potęga krajów, które odpadły od kapitalizmu 

— ZSRR, Chin i innych krajów demokracji ludowej. 

J. Stalin 

21 kwietnia 1952 r. 
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O błędach t. L. D. Jaroszenki 

 

Towarzysz Jaroszenko rozesłał niedawno członkom Biura Politycznego KC 

WKP(b) list z 20 marca b. r., poruszający szereg zagadnieo ekonomicznych 

omawianych w znanej dyskusji listopadowej. Autor żali się w liście, że w 

podstawowych dokumentach uogólniających dyskusję, jak również w 

„Uwagach” towarzysza Stalina „nie znalazł żadnego odzwierciedlenia punkt 

widzenia” Jaroszenki. W notatce t. Jaroszenki jest poza tym propozycja, ażeby 

pozwolid mu opracowad „Ekonomię polityczną socjalizmu” w ciągu jednego roku 

lub półtora, dając mu w tym celu dwóch pomocników. 

Sądzę, że trzeba będzie rozpatrzyd merytorycznie zarówno skargę t. Jaroszenki, 

jak i jego propozycję. 

Zacznijmy od skargi. 

A zatem na czym polega „punkt widzenia” t. Jaroszenki, który nie znalazł 

żadnego odzwierciedlenia w wymienionych powyżej dokumentach? 

 

I 

Główny błąd t. Jaroszenki 

Jeżeli scharakteryzowad punkt widzenia t. Jaroszenki w dwóch słowach, to 

należy powiedzied, że jest on nie-marksistowski, a więc głęboko błędny. 

Główny błąd t. Jaroszenki polega na tym, że odbiega on od marksizmu w kwestii 

roli sił wytwórczych i stosunków produkcji w rozwoju społeczeostwa, 

niepomiernie wyolbrzymia rolę sił wytwórczych, tak samo niepomiernie 

pomniejsza rolę stosunków produkcji i na zakooczenie obwieszcza, że stosunki 

produkcji w warunkach socjalizmu są częścią sił wytwórczych. 

Tow. Jaroszenko gotów jest przyznad stosunkom produkcji pewną rolę w 

warunkach „antagonistycznych sprzeczności klasowych”, ponieważ stosunki 

produkcji są tu „sprzeczne z rozwojem sił wytwórczych”. Ogranicza on jednak tę 

rolę do roli negatywnej, roli czynnika hamującego rozwój sił wytwórczych, 
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krępującego ich rozwój. Innych funkcji, jakichkolwiek pozytywnych funkcji 

stosunków produkcji t. Jaroszenko nie widzi. 

Co się tyczy ustroju socjalistycznego, w którym nie ma już „antagonistycznych 

sprzeczności klasowych” i w którym stosunki produkcji „nie są już sprzeczne z 

rozwojem sił wytwórczych” — to t. Jaroszenko uważa, że tutaj znika wszelka 

samodzielna rola stosunków produkcji, że stosunki produkcji przestają byd 

poważnym czynnikiem rozwoju i zostają pochłonięte przez siły wytwórcze jako 

częśd przez całośd. W warunkach socjalizmu „stosunki produkcji między ludźmi 

— powiada t. Jaroszenko — stanowią częśd składową organizacji sił 

wytwórczych jako środek, jako moment tej organizacji” (patrz: list t. Jaroszenki 

do Biura Politycznego KC). 

Jakież jest wobec tego główne zadanie ekonomii politycznej socjalizmu? Tow. 

Jaroszenko odpowiada: „Główny problem ekonomii politycznej socjalizmu 

polega przeto nie na tym, by badad stosunki produkcji między ludźmi w 

społeczeostwie socjalistycznym, lecz na tym, ażeby opracowywad i rozwijad 

naukową teorię organizacji sił wytwórczych w produkcji społecznej, teorię 

planowania rozwoju gospodarki narodowej” (patrz: przemówienie t. Jaroszenki 

w dyskusji plenarnej). 

Tym też właściwie tłumaczy się okolicznośd, że t. Jaroszenko nie interesuje się 

takimi zagadnieniami ekonomicznymi ustroju socjalistycznego, jak istnienie 

różnych form własności w naszej ekonomice, jak cyrkulacja towarów, prawo 

wartości itd., uważając, że są to kwestie drugorzędne, wywołujące jedynie 

scholastyczne spory. Oświadcza on wręcz, że w jego ekonomii politycznej 

socjalizmu „spory o rolę tej czy innej kategorii ekonomii politycznej socjalizmu 

— wartośd, towar, pieniądz, kredyt i inne — przybierające u nas częstokrod 

scholastyczny charakter, zostają zastąpione przez trzeźwe rozważania na temat 

racjonalnej organizacji sił wytwórczych w produkcji społecznej, naukowego 

uzasadnienia takiej organizacji”. (Patrz: przemówienie t. Jaroszenki w dyskusji w 

sekcji). 

A zatem ekonomia polityczna bez problemów ekonomicznych. 

Tow. Jaroszenko sądzi, że wystarczy wprowadzid „racjonalną organizację sił 

wytwórczych”, ażeby przejście od socjalizmu do komunizmu dokonało się bez 
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szczególnych trudności. Uważa, że wystarcza to w zupełności do przejścia do 

komunizmu. Oświadcza wręcz, że „w warunkach socjalizmu główna walka o 

zbudowanie społeczeostwa komunistycznego sprowadza się do walki o 

prawidłową organizację sił wytwórczych i o racjonalne ich wykorzystanie w 

produkcji społecznej”. (Patrz: przemówienie w dyskusji plenarnej). Tow. 

Jaroszenko uroczyście obwieszcza, że „komunizm — to najwyższa naukowa 

organizacja sił wytwórczych w produkcji społecznej”. 

Okazuje się więc, że istotę ustroju komunistycznego wyczerpuje „racjonalna 

organizacja sił wytwórczych”. 

Z tego wszystkiego t. Jaroszenko wyciąga wniosek, że nie może istnied jedna i ta 

sama ekonomia polityczna dla wszystkich formacji społecznych, że muszą byd 

dwie ekonomie polityczne: jedna — dla przedsocjalistycznych formacji 

społecznych, której przedmiotem jest badanie stosunków produkcji między 

ludźmi, druga — dla ustroju socjalistycznego, której przedmiotem powinno byd 

nie badanie stosunków produkcji, tj. stosunków ekonomicznych, lecz badanie, 

zagadnieo racjonalnej organizacji sił wytwórczych. 

Oto punkt widzenia t. Jaroszenki. Cóż można powiedzied o tym punkcie 

widzenia? Niesłuszne jest, po pierwsze, to, że rola stosunków produkcji w 

dziejach społeczeostwa ogranicza się do roli hamulca krępującego rozwój sił 

wytwórczych. Gdy marksiści mówią o hamującej roli stosunków produkcji, to 

mają na myśli nie wszelkie stosunki produkcji, lecz tylko stare stosunki produkcji, 

które nie odpowiadają już wzrostowi sił wytwórczych i wobec tego hamują ich 

rozwój. Ale oprócz starych stosunków produkcji istnieją, jak wiadomo, nowe 

stosunki produkcji zastępujące stare. Czy można powiedzied, że rola nowych 

stosunków produkcji sprowadza się do roli hamulca sił wytwórczych? Nie, nie 

można. Przeciwnie, nowe stosunki produkcji stanowią tę główną i rozstrzygającą 

siłę, która właśnie decyduje o dalszym i przy tym potężnym rozwoju sił 

wytwórczych i bez której siły wytwórcze skazane są na wegetację, jak to się 

dzieje obecnie w krajach kapitalistycznych. 

Nikt nie może negowad kolosalnego rozwoju sił wytwórczych naszego 

radzieckiego przemysłu w ciągu pięciolatek. Nie doszłoby jednak do tego 

rozwoju, gdybyśmy w październiku 1917 roku nie zastąpili starych, 
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kapitalistycznych stosunków produkcji nowymi, socjalistycznymi stosunkami 

produkcji. Bez tego przewrotu w stosunkach produkcji, w stosunkach 

ekonomicznych naszego kraju siły wytwórcze wegetowałyby u nas tak samo, jak 

wegetują obecnie w krajach kapitalistycznych. 

Nikt nie może negowad kolosalnego rozwoju sił wytwórczych naszego rolnictwa 

w ciągu ostatnich 20—25 lat. Nie doszłoby jednak do tego rozwoju, gdybyśmy 

nie zastąpili w trzydziestych latach starych, kapitalistycznych stosunków 

produkcji na wsi nowymi, kolektywistycznymi stosunkami produkcji. Bez tego 

przewrotu produkcyjnego — siły wytwórcze naszego rolnictwa wegetowałyby 

tak samo, jak wegetują obecnie w krajach kapitalistycznych. 

Oczywiście nowe stosunki produkcji nie mogą pozostad i nie pozostają wiecznie 

nowymi. Zaczynają one starzed się i popadad w sprzecznośd z dalszym rozwojem 

sił wytwórczych, zaczynają tracid rolę głównej dźwigni sił wytwórczych i 

przekształcają się w ich hamulec. Wówczas na miejsce takich stosunków 

produkcji, które stały się już starymi, pojawiają się nowe stosunki produkcji, 

których rola polega na tym, ażeby stanowid główną dźwignię dalszego rozwoju 

sił wytwórczych. 

Ta swoistośd rozwoju stosunków produkcji od roli hamulca sił wytwórczych do 

roli głównej dźwigni ich rozwoju i od roli głównej dźwigni do roli hamulca sił 

wytwórczych — stanowi jeden z głównych elementów marksistowskiej dialekty 

ki materialistycznej. Wie to teraz każdy, kto chod coś niecoś liznął z marksizmu. 

Nie wie tego, jak się okazuje, t. Jaroszenko. 

Niesłuszne jest, po drugie, to, że samodzielna rola stosunków produkcji, tj. 

stosunków ekonomicznych, znika w warunkach socjalizmu, że stosunki produkcji 

zostają pochłonięte przez siły wytwórcze, że w warunkach socjalizmu produkcja 

społeczna sprowadza się do organizacji sił wytwórczych. Marksizm traktuje 

produkcję społeczną jako jedną całośd, która posiada dwie nierozerwalne 

strony: siły wytwórcze społeczeostwa (stosunek społeczeostwa do sił przyrody, 

w walce z którymi zdobywa ono niezbędne dobra materialne) i stosunki 

produkcji (stosunki wzajemne ludzi w procesie produkcji). Są to dwie różne 

strony produkcji społecznej, jakkolwiek nierozerwalnie z sobą związane. I 

właśnie dlatego, że są to różne strony produkcji społecznej, mogą one nawzajem 
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na siebie oddziaływad. Twierdzid, że jedna z tych stron może byd pochłonięta 

przez drugą, może byd przekształcona w jej częśd składową — znaczy popełniad 

bardzo poważny grzech przeciwko marksizmowi. 

Marks mówi: 

„W produkcji ludzie oddziaływają nie tylko na przyrodę, lecz i na siebie wzajem. 

Nie mogą oni produkowad nie współdziałając ze sobą w określony sposób i nie 

wymieniając między sobą swej działalności. Żeby produkowad, wchodzą w 

określone związki i stosunki i tylko w obrębie tych społecznych związków i 

stosunków odbywa się ich oddziaływanie na przyrodę, odbywa się produkcja”. 

(Patrz: K. Marks i F. Engels, t. V, str. 429)5. 

A zatem produkcja społeczna składa się z dwóch stron, które mimo że są ze sobą 

nierozerwalnie związane, odzwierciedlają jednak dwa szeregi różnych 

stosunków: stosunek ludzi do przyrody (siły wytwórcze) i stosunki wzajemne 

ludzi w procesie produkcji (stosunki produkcji). Jedynie istnienie obu stron 

produkcji daje nam produkcję społeczną, wszystko jedno, czy mowa o ustroju 

socjalistycznym, czy też o innych formacjach społecznych. 

Tow. Jaroszenko widocznie niezupełnie zgadza się z Marksem. Uważa on, że ta 

teza Marksa nie da się zastosowad do ustroju socjalistycznego. Dlatego właśnie 

sprowadza on problem ekonomii politycznej socjalizmu do zadania racjonalnej 

organizacji sił wytwórczych, odrzucając precz stosunki produkcji, stosunki 

ekonomiczne i odrywając od nich siły wytwórcze. 

A zatem zamiast marksistowskiej ekonomii politycznej u t. Jaroszenki powstaje 

coś w rodzaju „powszechnej nauki organizacyjnej” Bogdanowa. 

W ten sposób słuszną myśl, że siły wytwórcze są najbardziej ruchliwymi i 

rewolucyjnymi siłami produkcji, t. Jaroszenko doprowadza do absurdu, do 

negowania roli stosunków produkcji, stosunków ekonomicznych w warunkach 

socjalizmu, przy czym zamiast pełnokrwistej produkcji społecznej otrzymuje 

jednostronną i anemiczną technologię produkcji — coś w rodzaju 

bucharinowskiej „techniki społeczno-organizacyjnej”. Marks mówi: 

„W społecznym wytwarzaniu swego życia (tj. w wytwarzaniu dóbr materialnych 

niezbędnych do życia ludzi. — J. St.) ludzie wchodzą w określone, konieczne, 
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niezależne od ich woli stosunki — w stosunki produkcji, które odpowiadają 

określonemu szczeblowi rozwoju ich materialnych sił wytwórczych. Całokształt 

tych stosunków produkcji tworzy ekonomiczną strukturę społeczeostwa, realną 

bazę, na której wznosi się nadbudowa prawna i polityczna i której odpowiadają 

określone formy świadomości społecznej”. (Patrz: Przedmowa do „Przyczynku 

do krytyki ekonomii politycznej”)6. 

Znaczy to, że każda formacja społeczna, również i społeczeostwo socjalistyczne, 

ma swoją bazę ekonomiczną, na którą składa się całokształt stosunków 

produkcji między ludźmi. Powstaje pytanie, jak u t. Jaroszenki przedstawia się 

sprawa bazy ekonomicznej ustroju socjalistycznego? Jak wiadomo, t. Jaroszenko 

zlikwidował już stosunki produkcji w warunkach socjalizmu jako dziedzinę mniej 

lub bardziej samodzielną, włączając tę niewielką resztę, jaka po nich pozostała, 

do organizacji sił wytwórczych. Zachodzi pytanie, czy ustrój socjalistyczny ma 

swoją własną bazę ekonomiczną? Jest rzeczą oczywistą, że skoro stosunki 

produkcji znikły w warunkach socjalizmu jako siła mniej lub bardziej 

samodzielna, ustrój socjalistyczny pozostaje bez własnej bazy ekonomicznej. 

A zatem ustrój socjalistyczny bez własnej bazy ekonomicznej. Dośd zabawna 

historia... 

Czy możliwy jest w ogóle ustrój społeczny bez własnej bazy ekonomicznej? Tow. 

Jaroszenko uważa widocznie, że jest możliwy. No, ale marksizm uważa, że takich 

ustrojów społecznych nie ma na świecie. 

Niesłuszne jest wreszcie twierdzenie, że komunizm jest racjonalną organizacją 

sił wytwórczych, że racjonalna organizacja sił wytwórczych wyczerpuje istotę 

ustroju komunistycznego, że wystarczy racjonalnie zorganizowad siły wytwórcze, 

ażeby przejśd do komunizmu bez szczególnych trudności. W naszej literaturze 

jest inne określenie, inna formuła komunizmu, a mianowicie formuła 

leninowska: „Komunizm — to Władza Radziecka plus elektryfikacja całego 

kraju”. Towarzyszowi Jaroszence formuła leninowska widocznie się nie podoba i 

on zastępuje ją formułą własnego wyrobu: „Komunizm — to najwyższa naukowa 

organizacja sił wytwórczych w produkcji społecznej”. 

Po pierwsze, nikt nie wie, co to jest owa reklamowana przez towarzysza 

Jaroszenkę „najwyższa naukowa” czy też „racjonalna” organizacja sił 
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wytwórczych, jaka jest jej konkretna treśd? Tow. Jaroszenko dziesiątki razy 

powtarza tę mityczną formułę w swoich przemówieniach w dyskusji plenarnej i 

w sekcjach, w swym liście do członków Biura Politycznego, ale nigdzie ani 

jednym słowem nie próbuje wytłumaczyd, jak właściwie należy rozumied 

„racjonalną organizację” sił wytwórczych, która rzekomo wyczerpuje istotę 

ustroju komunistycznego. 

Po drugie, jeśli już mamy dokonad wyboru między dwiema formułami, należy 

odrzucid nie formułę leninowską, która jest jedynie słuszna, lecz tak zwaną 

formułę t. Jaroszenki, jawnie naciągniętą i niemarksistowską, wziętą z arsenału 

„powszechnej nauki organizacyjnej” Bogdanowa. 

Tow. Jaroszenko sądzi, że wystarczy osiągnąd racjonalną organizację sił 

wytwórczych, ażeby uzyskad obfitośd produktów i przejśd do komunizmu, 

przejśd od formuły: „każdemu według pracy” do formuły: „każdemu według 

potrzeb”. Jest to gruby błąd, świadczący o całkowitym niezrozumieniu praw 

ekonomicznego rozwoju socjalizmu. Tow. Jaroszenko zbyt prosto, dziecinnie 

prosto wyobraża sobie warunki przejścia od socjalizmu do komunizmu. Tow. 

Jaroszenko nie rozumie, że nie można osiągnąd ani obfitości produktów, zdolnej 

do zaspokojenia wszystkich potrzeb społeczeostwa, ani przejścia do formuły: 

„każdemu według potrzeb”, skoro utrzymuje się w mocy takie fakty 

ekonomiczne, jak własnośd kołchozowo-grupowa. cyrkulacja towarów itp. Tow. 

Jaroszenko nie rozumie, że zanim się przejdzie do formuły: „każdemu według 

potrzeb”, trzeba przebyd szereg etapów przeobrażenia świadomości 

społeczeostwa pod względem ekonomicznym i kulturalnym, w toku których 

praca przekształci się w oczach społeczeostwa z samego tylko środka egzystencji 

w pierwszą potrzebę życiową, a własnośd społeczna — w niewzruszoną i 

nietykalną podstawę istnienia społeczeostwa. 

Ażeby przygotowad rzeczywiste, a nie deklaratywne przejście do komunizmu, 

należy zrealizowad przynajmniej trzy podstawowe warunki wstępne. 

1. Trzeba, po pierwsze, zapewnid na trwałe nie mityczną „racjonalną 

organizację” sił wytwórczych, lecz nieprzerwany wzrost całej produkcji 

społecznej z przewagą wzrostu produkcji środków produkcji. Przeważający 

wzrost produkcji środków produkcji niezbędny jest nie tylko dlatego, że musi 
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ona zapewnid wyposażenie w sprzęt zarówno własnych przedsiębiorstw, jak i 

przedsiębiorstw wszystkich pozostałych gałęzi gospodarki narodowej, lecz 

również dlatego, że bez niej niemożliwa jest w ogóle realizacja reprodukcji 

rozszerzonej. 

2. Trzeba, po drugie, w drodze stopniowych przejśd, realizowanych z korzyścią 

dla kołchozów, a więc i dla całego społeczeostwa, podnieśd własnośd 

kołchozową do poziomu własności ogólnonarodowej, a cyrkulację towarów 

zastąpid, również w drodze stopniowych przejśd, systemem wymiany 

produktów, ażeby władza centralna czy jakiś inny ośrodek społeczno-

ekonomiczny mógł ogarnąd całokształt wytworów produkcji społecznej w 

interesie społeczeostwa. 

Tow. Jaroszenko myli się twierdząc, że w warunkach socjalizmu nie ma żadnej 

sprzeczności między stosunkami produkcji a siłami wytwórczymi społeczeostwa. 

Oczywiście nasze obecne stosunki produkcji przeżywają okres, kiedy pozostając 

w całkowitej zgodności ze wzrostem sił wytwórczych, posuwają siły wytwórcze 

naprzód siedmio-milowymi krokami. Byłoby jednak rzeczą niesłuszną tym się 

zadowolid i sądzid, że nie ma żadnych sprzeczności między naszymi siłami 

wytwórczymi a stosunkami produkcji. Sprzeczności bezwarunkowo istnieją i 

będą istniały, ponieważ rozwój stosunków produkcji pozostaje w tyle i będzie 

pozostawał w tyle za rozwojem sił wytwórczych. Przy prawidłowej polityce 

organów kierowniczych sprzeczności te nie mogą przekształcid się w 

przeciwieostwo i nie może tu dojśd do konfliktu między stosunkami produkcji a 

siłami wytwórczymi społeczeostwa. Co innego, jeżeli będziemy prowadzili 

niesłuszną politykę, w rodzaju tej, którą zaleca t. Jaroszenko. W tym wypadku 

konflikt będzie nieunikniony i nasze stosunki produkcji mogą przekształcid się w 

niezmiernie poważny hamulec dalszego rozwoju sił wytwórczych. 

Toteż zadanie organów kierowniczych polega na tym, by spostrzec w porę 

narastające sprzeczności i podjąd w porę kroki dla ich przezwyciężenia przez 

przystosowanie stosunków produkcji do wzrostu sił wytwórczych. Dotyczy to 

przede wszystkim takich zjawisk ekonomicznych, jak własnośd grupowa — 

kołchozowa, jak cyrkulacja towarów. Oczywiście w obecnej chwili 

wykorzystujemy z powodzeniem te zjawiska dla rozwoju gospodarki 

socjalistycznej i dają one niewątpliwą korzyśd naszemu społeczeostwu. Nie ulega 
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wątpliwości, że będą one dawały korzyśd i w najbliższej przyszłości. Byłoby 

jednak ślepotą nie do wybaczenia, gdybyśmy nie widzieli, że te zjawiska 

zaczynają zarazem już obecnie hamowad potężny rozwój naszych sił 

wytwórczych, w tej mierze, w jakiej stwarzają przeszkody na drodze do pełnego 

ogarnięcia całej gospodarki narodowej, zwłaszcza rolnictwa, przez planowanie 

paostwowe. Nie ulega wątpliwości, że im dalej, tym bardziej zjawiska te będą 

hamowały dalszy wzrost sił wytwórczych naszego kraju. A zatem zadanie polega 

na tym, ażeby zlikwidowad te sprzeczności w drodze stopniowego 

przekształcania własności kołchozowej we własnośd ogólnonarodową i 

wprowadzenia — również w sposób stopniowy — wymiany produktów zamiast 

cyrkulacji towarów. 

3. Trzeba, po trzecie, osiągnąd taki poziom kulturalny społeczeostwa, który 

zapewniłby wszystkim członkom społeczeostwa wszechstronny rozwój ich 

zdolności fizycznych i umysłowych, ażeby członkowie społeczeostwa mieli 

możnośd uzyskania takiego wykształcenia, które pozwoliłoby im stad się 

aktywnymi działaczami rozwoju społecznego, ażeby mieli oni możnośd 

swobodnego wyboru zawodu, a nie byli przykuci na całe życie, wskutek 

istniejącego podziału pracy, do jakiegoś jednego zawodu. 

Co jest do tego potrzebne? 

Byłoby rzeczą niesłuszną sądzid, że można osiągnąd tak poważne podniesienie 

poziomu kulturalnego członków społeczeostwa bez poważnych zmian w obecnej 

sytuacji pracy. W tym celu trzeba przede wszystkim skrócid dzieo roboczy 

przynajmniej do 6, a potem nawet do 5 godzin. Jest to niezbędne po to, by 

członkowie społeczeostwa uzyskali dośd wolnego czasu na zdobycie 

wszechstronnego wykształcenia. Trzeba dalej, w tym celu wprowadzid 

powszechny obowiązek nauczania politechnicznego, co niezbędne jest po to, by 

członkowie społeczeostwa mieli możnośd swobodnego wyboru zawodu, a nie 

byli przykuci na całe życie do jakiegoś jednego zawodu. Trzeba dalej, w tym celu 

radykalnie polepszyd warunki mieszkaniowe i podnieśd realne płace robotników 

i pracowników co najmniej dwukrotnie, jeśli nie więcej, zarówno w drodze 

bezpośredniego podnoszenia płac pieniężnych, jak i w szczególności w drodze 

dalszego systematycznego obniżania cen artykułów masowego spożycia. 
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Oto podstawowe warunki przygotowania przejścia do komunizmu. 

Dopiero po spełnieniu tych wszystkich warunków wstępnych łącznie można 

będzie spodziewad się, że praca zostanie przekształcona w oczach członków 

społeczeostwa z ciężaru „w pierwszą potrzebę życiową” (Marks), że „praca 

przestanie byd ciężarem, a stanie się przyjemnością” (Engels)7, że własnośd 

społeczna traktowana będzie przez wszystkich członków społeczeostwa jako 

niewzruszona i nietykalna podstawa jego istnienia. 

Dopiero po spełnieniu tych wszystkich warunków wstępnych łącznie można 

będzie przejśd od formuły socjalistycznej — „od każdego według zdolności, 

każdemu według pracy”, do formuły komunistycznej — „od każdego według 

zdolności, każdemu według potrzeb”. 

Będzie to zasadnicze przejście od jednej ekonomiki — od ekonomiki socjalizmu, 

do drugiej, wyższej ekonomiki— do ekonomiki komunizmu. 

Jak to widad, sprawa przejścia od socjalizmu do komunizmu nie wygląda tak 

prosto, jak to sobie wyobraża t. Jaroszenko. 

Usiłowad sprowadzid całe to skomplikowane i wielostronne zagadnienie, 

wymagające jak najpoważniejszych zmian ekonomicznych, do „racjonalnej 

organizacji sił wytwórczych”, jak czyni to t. Jaroszenko — znaczy zastąpid 

marksizm bogdanowszczyzną. 

 

II 

Inne błędy tow. Jaroszenki 

1. Ze swego niesłusznego punktu widzenia t. Jaroszenko wyciąga niesłuszne 

wnioski o charakterze i przedmiocie ekonomii politycznej. 

Tow. Jaroszenko neguje koniecznośd jednej ekonomii politycznej dla wszystkich 

formacji społecznych, wychodząc z założenia, że każda formacja społeczna ma 

swoje specyficzne prawa ekonomiczne. Nie ma on jednak zupełnie racji i popada 

w sprzecznośd z takimi marksistami, jak Engels, Lenin. 
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Engels mówi, że ekonomia polityczna to „nauka o warunkach i formach, w jakich 

różne społeczeostwa ludzkie produkowały i wymieniały i w jakich odpowiednio 

do tego odbywał się każdorazowo podział produktów („Anty-Dühring”)8. A 

zatem ekonomia polityczna bada prawa rozwoju ekonomicznego nie jakiejś 

jednej formacji społecznej, lecz różnych formacji społecznych. 

Całkowicie zgadza się z tym, jak wiadomo, Lenin, który w swoich krytycznych 

uwagach o książce Bucharina „Ekonomika okresu przejściowego” powiedział, że 

Bucharin nie ma racji ograniczając sferę działania ekonomii politycznej do 

produkcji towarowej, przede wszystkim zaś kapitalistycznej, i zauważył przy tym, 

że Bucharin robi tutaj „krok wstecz w stosunku do Engelsa”. 

Pozostaje z tym w całkowitej zgodności określenie ekonomii politycznej dane w 

projekcie podręcznika ekonomii politycznej, które głosi, że ekonomia polityczna 

jest nauką badającą „prawa produkcji społecznej i podziału dóbr materialnych 

na różnych szczeblach rozwoju społeczeostwa ludzkiego”. 

Jest to zrozumiałe. Różne formacje społeczne w swoim rozwoju ekonomicznym 

podlegają nie tylko swoim specyficznym prawom ekonomicznym, lecz i tym 

prawom ekonomicznym, które są wspólne dla wszystkich formacji, na przykład 

takim prawom, jak prawo jedności sił wytwórczych i stosunków produkcji w 

stanowiącej jedną całośd produkcji społecznej, prawo stosunku między siłami 

wytwórczymi a stosunkami produkcji w procesie rozwoju wszystkich formacji 

społecznych. A zatem formacje społeczne nie tylko są od siebie oddzielone 

swymi specyficznymi prawami, lecz i powiązane wzajemnie prawami 

ekonomicznymi wspólnymi dla wszystkich formacji. 

Engels miał zupełną rację, gdy mówił: 

„Dla pełnego dokonania tej krytyki ekonomii burżuazyjnej nie wystarczała 

znajomośd kapitalistycznej formy produkcji, wymiany i podziału. Formy 

poprzedzające ją lub istniejące jeszcze w mniej rozwiniętych krajach obok niej 

trzeba było również, przynajmniej w głównych zarysach, zbadad i porównad z 

nią” (Anty-Dühring)9. 

Rzecz oczywista, że tu w tej kwestii tow. Jaroszenko jest echem Bucharina. 
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Dalej. Tow. Jaroszenko twierdzi, że w jego „Ekonomii politycznej socjalizmu” 

„kategorie ekonomii politycznej – wartośd, towar, pieniądz, kredyt i inne — 

zostają zastąpione przez trzeźwe rozważania na temat racjonalnej organizacji sił 

wytwórczych w produkcji społecznej”, że zatem przedmiotem tej ekonomii 

politycznej nie są sio Minki produkcji w warunkach socjalizmu, lecz 

„opracowanie i rozwinięcie naukowej teorii organizacji sił wytwórczych, teorii 

planowania gospodarki narodowej itp.”, że stosunki produkcji w warunkach 

socjalizmu tracą samodzielne znaczenie i zostają pochłonięte przez siły 

wytwórcze jaku ich częśd składowa. 

Należy stwierdzid, że na tak niesamowite bzdury nie zdobył się jeszcze u nas 

żaden zwichnięty „marksista”. Cóż bowiem oznacza ekonomia polityczna 

socjalizmu bez problemów ekonomicznych, produkcyjnych? Czyż może istnied 

na świecie taka ekonomia polityczna? Co to znaczy — zastąpid w ekonomii 

politycznej socjalizmu problemy, ekonomiczne problemami organizacji sił 

wytwórczych? Znaczy to zlikwidowad ekonomię polityczną socjalizmu. Tow. 

Jaroszenko tak właśnie postępuje — likwiduje ekonomię polityczną socjalizmu. 

Pod tym względem przyłącza się on całkowicie do Bucharina. Bucharin mówił, że 

wraz z unicestwieniem kapitalizmu musi ulec unicestwieniu ekonomia 

polityczna. Tow. Jaroszenko tego nie mówi, ale to robi likwidując ekonomię 

polityczną socjalizmu. Co prawda, udaje przy tym, że niezupełnie zgadza się z 

Bucharinem, ale jest to wybieg, i to wybieg groszowy. W istocie rzeczy robi on 

to, co głosił Bucharin i przeciwko czemu występował Lenin. Tow. Jaroszenko 

wlecze się śladami Bucharina. 

Dalej. Tow. Jaroszenko sprowadza problemy ekonomii politycznej socjalizmu do 

problemów racjonalnej organizacji sił wytwórczych, do problemów planowania 

gospodarki narodowej itp. Myli się jednak głęboko. Problemy racjonalnej 

organizacji sił wytwórczych, planowania gospodarki narodowej itp. nie są 

przedmiotem ekonomii politycznej, lecz przedmiotem polityki gospodarczej 

organów kierowniczych. Są to dwie różne dziedziny, których nie wolno mieszad. 

Tow. Jaroszenko poplątał te dwie różne rzeczy i zblamował się. Ekonomia 

polityczna bada prawa rozwoju stosunków produkcji między ludźmi. Polityka 

gospodarcza wyciąga z tego praktyczne wnioski, konkretyzuje je i opiera na tym 
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swoją codzienną pracę. Obciążad ekonomię polityczną zagadnieniami polityki 

gospodarczej — znaczy zaprzepaścid ją jako naukę. 

Przedmiotem ekonomii politycznej są stosunki produkcji, stosunki ekonomiczne 

między ludźmi. Należą tu: a) formy własności środków produkcji; b) wypływająca 

stąd sytuacja różnych grup socjalnych w produkcji oraz ich stosunki wzajemne, 

czyli jak mówi Marks, „wymiana między sobą swej działalności”; c) zależne od 

nich całkowicie formy podziału produktów. Wszystko to łącznie stanowi 

przedmiot ekonomii politycznej. 

W tym określeniu brak słowa „wymiana”, figurującego w definicji Engelsa. Brak 

go dlatego, że „wymiana” pojmowana jest zwykle przez wiele ludzi jako 

wymiana towarów, właściwa nie wszystkim, lecz jedynie niektórym formacjom 

społecznym, co wywołuje niekiedy nieporozumienie, chociaż Engels przez słowo 

„wymiana” rozumiał nie tylko wymianą towarową. Jednakże, jak widad, to, co 

Engels rozumiał przez słowo „wymiana”, znalazło swe miejsce we wspomnianej 

definicji, jako jej częśd składowa. A zatem co do swej treści ta definicja 

przedmiotu ekonomii politycznej zbiega się całkowicie z definicją Engelsa. 

2. Gdy mowa o podstawowym prawie ekonomicznym tej lub innej formacji 

społecznej, wychodzi się zazwyczaj z założenia, że formacja społeczna nie może 

mied kilku podstawowych praw ekonomicznych, że może ona mied tylko jakieś 

jedno podstawowe prawo ekonomiczne, właśnie jako prawo podstawowe. W 

przeciwnym wypadku mielibyśmy kilka podstawowych praw ekonomicznych dla 

każdej formacji społecznej, co sprzeczne jest z samym pojęciem podstawowego 

prawa. Ale t. Jaroszenko nie zgadza się z tym. Uważa on, że można mied nie 

jedno, lecz kilka podstawowych praw ekonomicznych socjalizmu. Jest to wprost 

nieprawdopodobne, ale to fakt. W swym prze- ' mówieniu w dyskusji plenarnej 

mówił on: 

„Wielkości i wzajemne proporcje zasobów materialnych społecznej produkcji i 

reprodukcji określane są przez istnienie i perspektywę wzrostu siły roboczej 

wciąganej do produkcji społecznej. Jest to podstawowe prawo ekonomiczne 

społeczeostwa socjalistycznego, warunkujące strukturę socjalistycznej produkcji 

i reprodukcji społecznej”. 

Oto pierwsze podstawowe prawo ekonomiczne socjalizmu. 
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W tymże przemówieniu t. Jaroszenko oświadcza: 

„Stosunek wzajemny między działem I a II uwarunkowany jest w społeczeostwie 

socjalistycznym potrzebą produkowania środków produkcji w rozmiarach 

niezbędnych do wciągnięcia do produkcji społecznej całej zdolnej do pracy 

ludności. Jest to podstawowe prawo ekonomiczne socjalizmu i równocześnie 

wymóg naszej Konstytucji wypływający z prawa ludzi radzieckich do pracy”. 

Oto, że tak powiem, drugie podstawowe prawo ekonomiczne socjalizmu. 

Wreszcie, w swym liście do członków Biura Politycznego t. Jaroszenko 

oświadcza: 

„Wychodząc z tego założenia, można, wydaje mi się, w taki mniej więcej sposób 

sformułowad istotne cechy i wymogi podstawowego ekonomicznego prawa 

socjalizmu: nieprzerwanie rosnąca i doskonaląca się produkcja materialnych i 

kulturalnych warunków życia społeczeostwa”. 

Oto już trzecie podstawowe prawo ekonomiczne socjalizmu. 

Czy wszystkie te prawa są podstawowymi prawami ekonomicznymi socjalizmu, 

czy też tylko jedno z nich, a jeśli tylko jedno z nich, to które mianowicie — na te 

pytania t. Jaroszenko nie daje w swym ostatnim liście do członków Biura 

Politycznego odpowiedzi. Formułując w swym liście do członków Biura 

Politycznego podstawowe prawo ekonomiczne socjalizmu, „zapomniał” on, jak 

należy przypuszczad, że w swym przemówieniu w dyskusji plenarnej przed 

trzema miesiącami sformułował już dwa inne podstawowe prawa ekonomiczne 

socjalizmu, spodziewając się widocznie, że ta więcej niż wątpliwa kombinacja 

ujdzie uwagi. Ale jak widad, rachuby te nie ziściły się. 

Przypuśdmy, że pierwsze dwa podstawowe prawa ekonomiczne socjalizmu, 

sformułowane przez towarzysza Jaroszenkę, już nie istnieją, że za podstawowe 

prawo ekonomiczne socjalizmu t. Jaroszenko uważa odtąd swe trzecie 

sformułowanie, wyłożone w liście do członków Biura Politycznego. Sięgnijmy do 

listu t. Jaroszenki. 
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Tow. Jaroszenko mówi w tym liście, że nie zgadza się z określeniem 

podstawowego ekonomicznego prawa socjalizmu zawartym w „Uwagach” t. 

Stalina. Powiada on: 

„Rzeczą główną w tym określeniu jest «zapewnienie maksymalnego 

zaspokojenia... potrzeb całego społeczeostwa». Produkcja pokazana jest tu jako 

środek do osiągnięcia tego głównego celu — zaspokojenia potrzeb. Takie 

określenie daje podstawę do przypuszczenia, że sformułowane przez Was 

podstawowe prawo ekonomiczne socjalizmu bierze za punkt wyjścia nie prymat 

produkcji, lecz prymat spożycia”. 

Jest rzeczą oczywistą, że t. Jaroszenko zupełnie nie zrozumiał istoty zagadnienia i 

nie widzi, że wywody o prymacie spożycia lub produkcji nie mają tu nic do 

rzeczy. Gdy mowa o prymacie tych czy innych procesów społecznych nad innymi 

procesami, wychodzi się zazwyczaj z założenia, że oba te procesy są mniej lub 

bardziej jednorodne. Można i należy mówid o prymacie produkcji środków 

produkcji nad produkcją środków spożycia, ponieważ i w jednym, i w drugim 

wypadku mamy do czynienia z produkcją, a zatem są one mniej lub bardziej 

jednorodne. Ale nie można mówid, niesłusznie byłoby mówid o prymacie 

spożycia nad produkcją lub produkcji nad spożyciem, ponieważ produkcja i 

spożycie stanowią dwie najzupełniej różne dziedziny, wprawdzie dziedziny 

związane ze sobą, niemniej jednak różne. Tow. Jaroszenko nie rozumie 

widocznie, że chodzi tu nie o prymat spożycia lub produkcji, lecz o to, jaki cel 

stawia społeczeostwo przed produkcją społeczną, jakiemu zadaniu 

podporządkowuje ono produkcję społeczną, powiedzmy, w warunkach 

socjalizmu. Dlatego zupełnie nie odnoszą się do sprawy również wywody t. 

Jaroszenki, że „podstawę życia społeczeostwa socjalistycznego, jak i wszelkiego 

innego społeczeostwa, stanowi produkcja”. Tow. Jaroszenko zapomina, że ludzie 

produkują nie dla produkcji, lecz dla zaspokojenia swych potrzeb. Zapomina on, 

że produkcja oderwana od zaspokajania potrzeb społeczeostwa podupada i 

ginie. 

Czy można w ogóle mówid o celu produkcji kapitalistycznej lub socjalistycznej, o 

zadaniach, którym podporządkowana jest produkcja kapitalistyczna lub 

socjalistyczna? Sądzę, że można i należy. Marks mówi: 
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„Bezpośrednim celem produkcji kapitalistycznej jest nie produkcja towarów, lecz 

wartości dodatkowej czyli zysku w jego rozwiniętej formie; nie produktu, lecz 

produktu dodatkowego. Z tego punktu widzenia sama praca jest produkcyjna 

tylko o tyle, o ile stwarza zysk lub produkt dodatkowy dla kapitału. O ile robotnik 

tego nie stwarza, jego praca jest nieprodukcyjna. Masa zastosowanej pracy 

produkcyjnej interesuje zatem kapitał tylko o tyle, o ile dzięki niej — lub 

odpowiednio do niej — wzrasta ilośd pracy dodatkowej; tylko o tyle niezbędne 

jest to, cośmy nazwali niezbędnym czasem pracy. O ile praca nie daje tego 

rezultatu, jest ona zbędna i winna byd przerwana. 

Cel produkcji kapitalistycznej polega zawsze na stworzeniu maksimum wartości 

dodatkowej lub maksimum produktu dodatkowego przy minimum wyłożonego 

kapitału; o ile rezultat ten nie jest osiągany nadmierną pracą robotników, 

powstaje tendencja kapitału, polegająca na dążeniu do wytworzenia danego 

produktu możliwie najmniejszym kosztem — na dążeniu do zaoszczędzenia siły 

roboczej i wydatków... 

W takim ujęciu sami robotnicy występują w tej roli, jaką rzeczywiście odgrywają 

w produkcji kapitalistycznej — jedynie jako środki produkcji, a nie jako cel sam 

w sobie i nie cel produkcji”. (Patrz: „Teorie wartości dodatkowej”, tom II, częśd 

2). 

Powyższe słowa Marksa są doniosłe nie tylko z tego względu, że określają 

zwięźle i ściśle cel produkcji kapitalistycznej, lecz również z tego względu, że 

wytyczają ten podstawowy cel, to główne zadanie, które winno byd postawione 

przed produkcją socjalistyczną. 

A zatem celem produkcji kapitalistycznej jest osiągnięcie zysków. Jeśli chodzi o 

spożycie, to potrzebne jest ono kapitalizmowi tylko o tyle, o ile zabezpiecza 

zadanie osiągnięcia zysków. Poza tą sprawą kwestia spożycia traci dla 

kapitalizmu sens. Człowiek z jego potrzebami znika z pola widzenia. 

Jakiż jest cel produkcji socjalistycznej, jakie jest to główne zadanie, którego 

spełnieniu winna byd podporządkowana produkcja społeczna w warunkach 

socjalizmu? 
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Celem produkcji socjalistycznej jest nie zysk, lecz człowiek z jego potrzebami, to 

jest zaspokojenie jego potrzeb materialnych i kulturalnych. Celem produkcji 

socjalistycznej, jak głoszą „Uwagi” tow. Stalina, jest: „Zapewnienie 

maksymalnego zaspokojenia stale rosnących materialnych i kulturalnych 

potrzeb całego społeczeostwa”. 

Tow. Jaroszenko sądzi, że ma tu do czynienia z „prymatem” spożycia nad 

produkcją. Jest to, oczywiście, niemądre. W rzeczy samej mamy tu do czynienia 

nie z prymatem spożycia, lecz z podporządkowaniem produkcji socjalistycznej 

podstawowemu jej celowi zapewnienia maksymalnego zaspokojenia stale 

rosnących materialnych i kulturalnych potrzeb całego społeczeostwa. 

A zatem zapewnienie maksymalnego zaspokojenia stale rosnących materialnych 

i kulturalnych potrzeb całego społeczeostwa jest celem produkcji socjalistycznej; 

nieprzerwany wzrost i doskonalenie produkcji socjalistycznej na bazie 

najwyższej techniki jest środkiem do osiągnięcia celu. 

Takie jest podstawowe prawo ekonomiczne socjalizmu. 

Pragnąc utrzymad tak zwany „prymat” produkcji nad spożyciem,” t. Jaroszenko 

twierdzi, że „podstawowe prawo ekonomiczne socjalizmu” polega „na 

nieprzerwanym wzroście i doskonaleniu produkcji materialnych i kulturalnych 

warunków społeczeostwa”. Jest to całkowicie niesłuszne. Tow. Jaroszenko 

ordynarnie wypacza i psuje formułę wyłożoną w „Uwagach” t. Stalina. Produkcja 

przekształca się u niego ze środka w cel, a zapewnienie maksymalnego 

zaspokojenia stale rosnących materialnych i kulturalnych potrzeb społeczeostwa 

— zostaje wykluczone. Otrzymujemy wzrost produkcji dla wzrostu produkcji, 

produkcję jako cel sam w sobie, a człowiek z jego potrzebami znika z pola 

widzenia t-sza Jaroszenki. 

Nie dziw przeto, że wraz ze zniknięciem człowieka jako celu produkcji 

socjalistycznej znikają w „koncepcji” t-sza Jaroszenki ostatnie resztki marksizmu. 

Tak więc u t. Jaroszenki mamy nie „prymat” produkcji nad spożyciem, lecz coś w 

rodzaju „prymatu” ideologii burżuazyjnej nad ideologią marksistowską. 

3. Odrębnym zagadnieniem jest sprawa marksowskiej teorii reprodukcji. Tow. 

Jaroszenko twierdzi, że marksowska teoria reprodukcji jest wyłącznie teorią 
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reprodukcji kapitalistycznej, że me zawiera ona nic takiego, co mogłoby mied 

moc dla innych formacji społecznych, w tej liczbie dla socjalistycznej formacji 

społecznej. Mówi on: 

„Przeniesienie schematu reprodukcji Marksa, opracowanego przezeo dla 

gospodarki kapitalistycznej, na socjalistyczną produkcję społeczną jest 

wytworem dogmatycznego pojmowania nauki Marksa i sprzeczne jest z istotą 

jego nauki”. (Patrz: przemówienie t. Jaroszenki w dyskusji plenarnej). 

Twierdzi on dalej, że „schemat reprodukcji Marksa nie odpowiada 

ekonomicznym prawom społeczeostwa socjalistycznego i nie może służyd jako 

podstawa badania reprodukcji socjalistycznej”. (Patrz tamże). 

Omawiając marksowską teorię reprodukcji prostej, ustalającą określony 

stosunek wzajemny między produkcją środków produkcji (dział I) a produkcją 

środków spożycia (dział II), t. Jaroszenko mówi: 

„Stosunek wzajemny między pierwszym a drugim działem w społeczeostwie 

socjalistycznym nie jest uwarunkowany formułą Marksa v + m działu I-go i c 

działu II-go. W warunkach socjalizmu wspomniana współzależnośd w rozwoju 

między działem I a działem II nie może mied miejsca”. (Patrz tamże). 

Twierdzi on, że „opracowana przez Marksa teoria proporcji między działem I a 

działem II jest nie do przyjęcia w naszych socjalistycznych warunkach, ponieważ 

u podstaw teorii Marksa leży gospodarka kapitalistyczna z jej prawami”. (Patrz: 

list t. Jaroszenki do członków Biura Politycznego). 

Tak t. Jaroszenko gromi marksowską teorię reprodukcji- 

Oczywiście, marksowską teoria reprodukcji, opracowana w wyniku badania 

praw produkcji kapitalistycznej, odzwierciedla specyfikę produkcji 

kapitalistycznej i, rzecz naturalna, przyobleczona jest w formę towarowo-

kapitalistycznych stosunków wartościowych. Inaczej też byd nie mogło. Ale 

widzied w marksowskiej teorii reprodukcji tylko tę formę, a nie zauważad jej 

podstawy, nie zauważad jej podstawowej treści, mającej moc nie tylko dla 

kapitalistycznej formacji społecznej — znaczy to niczego nie zrozumied z tej 

teorii. Gdyby t. Jaroszenko rozumiał cokolwiek w tej sprawie, to zrozumiałby i tę 

oczywistą prawdę, że odzwierciedlenie specyfiki produkcji kapitalistycznej 
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bynajmniej nie wyczerpuje marksowskich schematów reprodukcji 

kapitalistycznej, że zawierają one jednocześnie cały szereg podstawowych tez 

reprodukcji, mających moc dla wszystkich formacji społecznych, w tej liczbie, i to 

zwłaszcza, dla socjalistycznej formacji społecznej. Takie podstawowe tezy 

marksowskiej teorii reprodukcji, jak teza o podziale produkcji społecznej na 

produkcję środków produkcji i produkcję środków spożycia; teza o 

przeważającym wzroście produkcji środków produkcji przy reprodukcji 

rozszerzonej; teza o stosunku wzajemnym między działem I a II; teza o 

produkcie dodatkowym jako jedynym źródle akumulacji; teza o tworzeniu i 

przeznaczeniu funduszów społecznych; teza o akumulacji jako jedynym źródle 

reprodukcji rozszerzonej — wszystkie te podstawowe tezy marksowskiej teorii 

reprodukcji są tymi właśnie tezami, które mają moc nie tylko dla formacji 

kapitalistycznej i bez których zastosowania żadne społeczeostwo socjalistyczne 

nie może się obejśd przy planowaniu gospodarki narodowej. Jest rzeczą 

charakterystyczną, że sam t. Jaroszenko tak pyszałkowato ofukujący 

marksowskie „schematy reprodukcji”, zmuszony jest raz po raz uciekad się do 

pomocy tych „schematów” przy rozpatrywaniu zagadnieo reprodukcji 

socjalistycznej. , A jak zapatrywali się na tę sprawę Lenin, Marks? Wszystkim 

znane są krytyczne uwagi Lenina o książce Bucharina „Ekonomika okresu 

przejściowego”. W uwagach tych Lenin — jak wiadomo — stwierdził, że 

marksowska formuła proporcji między działem I a II, przeciwko której wyrusza w 

bój t. Jaroszenko, pozostaje w mocy zarówno w odniesieniu do socjalizmu, jak i 

w odniesieniu do „czystego komunizmu”, to jest drugiej fazy komunizmu. 

Co się tyczy Marksa, to nie lubił on — jak wiadomo — odrywad się od badania 

praw produkcji kapitalistycznej i nie zajmował się w swym „Kapitale” 

zagadnieniem możliwości zastosowania jego schematów reprodukcji do 

socjalizmu. Jednakże w 20 rozdziale II tomu „Kapitału”, w rubryce „Kapitał stały 

działu I-go”, w której traktuje on o wymianie produktów działu I wewnątrz tego 

działu, Marks jak gdyby mimochodem zauważa, że wymiana produktów w tym 

dziale przebiegałaby w warunkach socjalizmu z taką samą stałością jak w 

warunkach produkcji kapitalistycznej. 

Marks mówi: 
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„Gdyby produkcja była społeczna, a nie kapitalistyczna, to jest rzeczą jasną, że 

produkty działu I-go z niemniejszą stałością byłyby rozdzielane w celach 

reprodukcji jako środki produkcji między gałęziami produkcji tego działu: jedna 

częśd pozostawałaby bezpośrednio w tej sferze produkcji, z której wyszła jako 

produkt, druga zaś, na odwrót, przechodziłaby w inne miejsca produkcji i w ten 

sposób między różnymi miejscami produkcji tego działu ustanowiłby się stały 

ruch w przeciwnych kierunkach”. (Patrz: Marks, „Kapitał”, t. II, wyd. 8, str. 307). 

A zatem Marks bynajmniej nie uważał, że jego teoria reprodukcji zachowuje 

moc wyłącznie dla produkcji kapitalistycznej, jakkolwiek zajmował się badaniem 

praw produkcji kapitalistycznej. Na odwrót, wychodził on — jak widad — z 

założenia, że jego teoria reprodukcji może pozostawad w mocy również dla 

produkcji socjalistycznej. 

Należy stwierdzid, że Marks w „Krytyce Programu Gotajskiego” przy analizie 

ekonomiki socjalizmu i okresu przejściowego do komunizmu wychodzi z 

podstawowych tez swej teorii reprodukcji, uważając je widocznie za 

obowiązujące dla ustroju komunistycznego. 

Należy również stwierdzid, że Engels w swym „Anty-Dühringu”, krytykując 

„system socjalitarny” Dühringa i charakteryzując ekonomikę ustroju 

socjalistycznego, również wychodzi z podstawowych tez teorii reprodukcji 

Marksa, uważając je za obowiązujące dla ustroju komunistycznego. 

Takie są fakty. 

Okazuje się, że i tu, w kwestii reprodukcji, t. Jaroszenko, mimo nonszalanckiego 

tonu w stosunku do „schematów” Marksa, osiadł znów na mieliźnie. 

4. List swój do członków Biura Politycznego t. Jaroszenko kooczy propozycją, aby 

powierzono mu opracowanie „Ekonomii politycznej socjalizmu”. Pisze on: 

„Wychodząc z przedstawionego przeze mnie na posiedzeniu plenarnym, na 

sekcji i w niniejszym liście określenia przedmiotu nauki ekonomii politycznej 

socjalizmu, posługując się marksistowską metodą dialektyczną, mogę w ciągu 

roku, najwyżej półtora, przy pomocy dwóch osób, opracowad teoretyczne 

rozwiązania podstawowych zagadnieo ekonomii politycznej socjalizmu; wyłożyd 
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marksistowską, leninowsko-stalinowską teorię ekonomii politycznej socjalizmu, 

teorię, która przekształci tę naukę w skuteczny oręż walki narodu o komunizm”. 

Przyznad trzeba, że t. Jaroszenko nie grzeszy skromnością. Co więcej, posługując 

się stylem niektórych literatów, można powiedzied: „nawet wręcz przeciwnie”. 

Wyżej była już mowa, że t. Jaroszenko plącze ekonomię polityczną socjalizmu z 

polityką gospodarczą organów kierowniczych. To, co uważa on za przedmiot 

ekonomii politycznej socjalizmu — racjonalna organizacja sił wytwórczych, 

planowanie gospodarki narodowej, tworzenie funduszów społecznych itd. — nie 

jest przedmiotem ekonomii politycznej socjalizmu, lecz przedmiotem polityki 

gospodarczej organów kierowniczych. 

Pomijam już to, że popełnione przez t. Jaroszenką poważne błędy i jego 

niemarksistowski „punkt widzenia” nie zachęcają do tego, aby powierzyd t. 

Jaroszence tego rodzaju zadanie. 

* 

Wnioski: 

1) Skarga t. Jaroszenki na kierowników dyskusji pozbawiona jest sensu, 

ponieważ kierownicy dyskusji, będąc marksistami, nie mogli uwzględnid w swych 

uogólniających dokumentach niemarksistowskiego „punktu widzenia” t. 

Jaroszenki; 

2) prośby t. Jaroszenki o powierzenie mu napisania ekonomii politycznej 

socjalizmu nie można uważad za poważną chociażby dlatego, że zalatuje od niej 

chlestakowszczyzną10. 

J. Stalin 

22 maja 1952 r. 
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Odpowiedź towarzyszom A. W. Saninej i W. G. Wenżerowi 

 

Otrzymałem Wasze listy. Jak widad autorzy tych listów głęboko i poważnie 

studiują zagadnienia ekonomiki naszego kraju. Listy zawierają niemało słusznych 

sformułowao i ciekawych myśli. Ale jednocześnie zawierają one również pewne 

poważne błędy teoretyczne. W niniejszej odpowiedzi mam zamiar zatrzymad się 

właśnie na tych błędach. 

 

1. Zagadnienie charakteru praw ekonomicznych socjalizmu 

Tt. Sanina i Wenżer twierdzą, że „tylko dzięki świadomej działalności ludzi 

radzieckich, zajmujących się produkcją dóbr materialnych, powstają właśnie 

prawa ekonomiczne socjalizmu”. Teza ta jest zupełnie niesłuszna. 

Czy prawidłowości rozwoju ekonomicznego istnieją obiektywnie, poza nami, 

niezależnie od woli i świadomości ludzi? Marksizm odpowiada na to pytanie 

twierdząco. Marksizm uważa, że prawa ekonomii politycznej socjalizmu są 

odbiciem w głowach ludzi prawidłowości obiektywnych, istniejących poza nami. 

Natomiast formuła tt. Saninej i Wenżera odpowiada na to pytanie przecząco. 

Znaczy to, że towarzysze ci stają na stanowisku niesłusznej teorii, głoszącej, że 

prawa rozwoju ekonomicznego w warunkach socjalizmu „są tworzone”, 

„przeobrażane” przez kierownicze organa społeczeostwa. Innymi słowy, zrywają 

oni z marksizmem i wstępują na drogę idealizmu subiektywnego. 

Rzecz jasna, ludzie mogą odkryd te obiektywne prawidłowości, poznad je i 

opierając się na nich wykorzystad je w interesach społeczeostwa. Ale nie mogą 

ich ani „stwarzad”, ani „przeobrażad”. 

Załóżmy, że na chwilę stanęliśmy na stanowisku niesłusznej teorii, negującej 

istnienie obiektywnych prawidłowości życia ekonomicznego w warunkach 

socjalizmu i głoszącej możliwośd „tworzenia” praw ekonomicznych, 

„przeobrażania” praw ekonomicznych. Do czego by to doprowadziło? 

Doprowadziłoby to do tego, że znaleźlibyśmy się w królestwie chaosu i 

przypadkowości, popadlibyśmy w niewolniczą zależnośd od tych 
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przypadkowości, pozbawilibyśmy się możności już nie tylko zrozumienia, ale po 

prostu zorientowania się w tym chaosie przypadkowości. 

Doprowadziłoby to do tego, że zlikwidowalibyśmy ekonomię polityczną jako 

naukę, gdyż nauka nie może żyd i rozwijad się bez uznania obiektywnych 

prawidłowości, bez badania tych prawidłowości. Likwidując zaś naukę, 

pozbawilibyśmy się możliwości przewidywania biegu wydarzeo w życiu 

ekonomicznym kraju, tj. pozbawilibyśmy się możliwości zorganizowania chodby 

najelementarniejszego kierownictwa ekonomicznego. 

Tak więc ostatecznie okazalibyśmy się wydani na pastwę samowoli 

„ekonomicznych” awanturników, gotowych „znieśd” prawa rozwoju 

ekonomicznego i „stworzyd” nowe prawa bez zrozumienia i uwzględnienia 

obiektywnych prawidłowości. 

Wszyscy znają klasyczne sformułowanie stanowiska marksistowskiego w tej 

kwestii dane przez Engelsa w jego „Anty-Dühringu”. 

„Siły działające społecznie działają zupełnie jak siły natury: ślepo, gwałtownie, 

niszcząco — dopóki ich nie poznamy i nie liczymy się z nimi. Skoro jednak 

poznamy je i pojmiemy ich działanie, ich kierunek, ich skutki, to od nas już tylko 

zależy coraz silniejsze podporządkowywanie ich naszej woli i zużytkowanie ich 

dla osiągnięcia naszych celów. Dotyczy to w szczególnym stopniu dzisiejszych 

potężnych sił wytwórczych. Dopóki uporczywie wzbraniamy się zrozumied ich 

naturę i ich charakter — a temu zrozumieniu opiera się kapitalistyczny sposób 

produkcji i jego obroocy — dopóty siły te działają wbrew nam, przeciw nam, 

dopóty panują nad nami, jak to wyczerpująco przedstawiono wyżej. Ale gdy 

tylko poznamy ich naturę, mogą one w rękach zrzeszonych wytwórców zmienid 

się z demonicznych władców w powolne sługi. Jest to ta sama różnica, co między 

niszczącą siłą elektryczności zawartej w piorunie a ujarzmioną elektrycznością 

telegrafu i łuku świetlnego; różnica między pożarem a ogniem działającym w 

służbie człowieka. Przy takim traktowaniu współczesnych sił wytwórczych, 

zgodnie z ich poznaną wreszcie naturą — społeczna anarchia produkcji ustępuje 

miejsca społecznie planowanemu regulowaniu produkcji według potrzeb ogółu i 

każdej jednostki; tym samym kapitalistyczny sposób przywłaszczania, w którym 

produkt ujarzmia najpierw producenta, a potem także przywłaszczy cielą, 
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zostaje zastąpiony przez nowy sposób przywłaszczania produktów, ugruntowany 

w samej naturze nowoczesnych środków produkcji: z jednej strony przez 

bezpośrednio społeczne przywłaszczanie produktów jako środków utrzymania i 

rozszerzania produkcji, z drugiej — przez bezpośrednio indywidualne 

przywłaszczanie produktów jako środków do życia i użycia” 11. 

 

2. Zagadnienie środków podniesienia własności kołchozowej do poziomu 

własności ogólnonarodowej 

Jakie środki są niezbędne dla podniesienia własności kołchozowej, która 

oczywiście nie stanowi własności ogólnonarodowej, do poziomu 

ogólnonarodowej („narodowej”) własności? 

Niektórzy towarzysze sądzą, że konieczne jest po prostu znacjonalizowanie 

własności kołchozowej ogłaszając ją własnością ogólnonarodową, podobnie jak 

to w swoim czasie zrobiono z własnością kapitalistyczną. Wniosek ten jest 

całkowicie niesłuszny i bezwzględnie nie do przyjęcia. Własnośd kołchozowa jest 

własnością socjalistyczną i w żaden sposób nie możemy postępowad z nią jak z 

własnością kapitalistyczną. Z tego, że własnośd kołchozowa nie jest własnością 

ogólnonarodową, w żadnym wypadku nie wynika, że własnośd kołchozowa nie 

jest własnością socjalistyczną. 

Towarzysze ci uważają, że przekazanie własności poszczególnych osób i grup na 

własnośd paostwa jest jedyną lub przynajmniej najlepszą formą nacjonalizacji. 

Jest to niesłuszne. W istocie przekazanie na własnośd paostwa nie jest jedyną 

ani nawet najlepszą formą nacjonalizacji, lecz pierwotną formą nacjonalizacji, 

jak słusznie mówi o tym Engels w „Anty-Dühringu”. Bez wątpienia, dopóki 

istnieje paostwo, przekazywanie na własnośd paostwa jest najbardziej 

zrozumiałą pierwotną formą nacjonalizacji. Ale paostwo nie będzie istnied po 

wieczne czasy. Wraz z rozszerzeniem w większości krajów świata sfery działania 

socjalizmu paostwo będzie obumierało i, rzecz jasna, w związku z tym odpadnie 

zagadnienie przekazywania mienia poszczególnych osób i grup na własnośd 

paostwa. Paostwo obumrze, społeczeostwo zaś pozostanie. A zatem w 

charakterze tego, który przejmuje własnośd ogólnonarodową, występowad 
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będzie już nie paostwo, które obumrze, lecz samo społeczeostwo w osobie jego 

centralnego kierowniczego organu ekonomicznego. 

Cóż wobec tego należy przedsięwziąd, aby podnieśd własnośd kołchozową do 

poziomu własności ogólnonarodowej ? 

Jako podstawowy środek takiego podniesienia własności kołchozowej tt. Sanina 

i Wenżer proponują: sprzedad kołchozom na własnośd podstawowe narzędzia 

produkcji, skupione w ośrodkach maszynowo-traktorowych, odciążyd w ten 

sposób paostwo od inwestycji w rolnictwie i dopiąd tego, by same kołchozy były 

odpowiedzialne za utrzymywanie i rozwój ośrodków maszynowo-traktorowych. 

Powiadają oni: 

„Niesłusznie byłoby sądzid, że wydatki inwestycyjne kołchozów mają byd 

przeznaczone głównie na potrzeby kulturalne wsi kołchozowej, na cele zaś 

produkcji rolnej podstawowa masa tych wydatków będzie musiała jak 

poprzednio płynąd ze środków paostwowych. Czy nie będzie słuszniej uwolnid 

paostwo od tego ciężaru wobec tego, że kołchozy są całkowicie zdolne do 

wzięcia tego ciężaru wyłącznie na własne barki. Paostwo znajdzie niemało 

dziedzin dla inwestowania swoich środków w celu stworzenia w kraju obfitości 

przedmiotów spożycia”. 

Dla uzasadnienia tego wniosku wysuwają jego autorzy kilka argumentów. 

Po pierwsze. Powołując się na słowa Stalina, że środków produkcji nie sprzedaje 

się nawet kołchozom, autorzy wniosku podają w wątpliwośd słusznośd tego 

twierdzenia Stalina oświadczając, że paostwo sprzedaje jednak kołchozom 

środki produkcji, takie środki produkcji, jak drobny inwentarz, jak kosy i sierpy, 

małe silniki itd. Uważają oni, że skoro paostwo sprzedaje kołchozom te środki 

produkcji, to mogłoby również sprzedad im wszystkie inne środki produkcji, na 

przykład maszyny MTS. 

Argument ten nie wytrzymuje krytyki. Oczywiście, paostwo sprzedaje 

kołchozom drobny mwentarz, jak to przewiduje statut artelu rolnego i 

Konstytucja. Ale czyż wolno stawiad na jednej płaszczyźnie drobny inwentarz i 

takie podstawowe środki produkcji w rolnictwie, jak maszyny MTS lub, 

powiedzmy, ziemia, która przecież również jest jednym z podstawowych 
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środków produkcji w rolnictwie. Rzecz jasna, nie wolno. Nie wolno, gdyż drobny 

inwentarz w żadnym stopniu nie decyduje o losie produkcji kołchozowej, 

podczas gdy takie środki produkcji, jak maszyny MTS i ziemia, całkowicie 

decydują o losie rolnictwa w naszych współczesnych warunkach. 

Nie trudno zrozumied, że kiedy Stalin mówił, iż środków produkcji nie sprzedaje 

się kołchozom, miał on na myśli nie drobny inwentarz, lecz podstawowe środki 

produkcji rolnej: maszyny MTS, ziemię. Autorzy igrają słowami „środki 

produkcji” i mieszają dwie różne rzeczy, nie spostrzegając, że trafiają kulą w 

płot. 

Po wtóre. Tt. Sanina i Wenżer powołują się dalej na to, że w okresie rozpoczęcia 

masowego ruchu kołchozowego — w koocu 1929 i na początku 1930 roku KC 

WKP(b) sam był za tym, ażeby przekazad kołchozom na własnośd ośrodki 

maszynowo-traktorowe domagając się od kołchozów pokrycia wartości 

ośrodków maszynowo-traktorowych w ciągu trzech lat. Uważają oni, że chociaż 

wówczas przedsięwzięcie to upadło „na skutek ubóstwa” kołchozów, to obecnie, 

gdy kołchozy stały się bogate, można by było powrócid do tej polityki — 

sprzedaży MTS-ów kołchozom. 

Ten argument również nie wytrzymuje krytyki. KC WKP(b) rzeczywiście powziął 

uchwałę o sprzedaży MTS-ów kołchozom na początku 1930 roku. Uchwała ta 

była podjęta na wniosek grupy kołchoźników-przodowników pracy jako 

eksperyment, jako próba, z tym, aby w najbliższym czasie powrócid do tego 

zagadnienia i ponownie je rozpatrzyd. Jednakowoż już pierwsze doświadczenie 

dowiodło niecelowości tej uchwały i po upływie kilku miesięcy, mianowicie w 

koocu 1930 roku, uchwala ta została uchylona. 

Dalszy wzrost ruchu kołchozowego i rozwój budownictwa kołchozowego 

przekonał ostatecznie zarówno kołchoźników, jak i odpowiedzialnych 

pracowników, że skupienie podstawowych narzędzi produkcji rolnej w rękach 

paostwa, w rękach ośrodków maszynowo-traktorowych jest jedynym środkiem 

zapewnienia szybkiego tempa wzrostu produkcji kołchozowej. 

Wszyscy cieszymy się z kolosalnego wzrostu produkcji rolnej naszego kraju, 

wzrostu produkcji zbożowej, produkcji bawełny, lnu, buraków itd. Co jest 

źródłem tego wzrostu? Źródłem tego wzrostu jest nowoczesna technika, liczne 
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nowoczesne maszyny obsługujące wszystkie te gałęzie produkcji. Nie chodzi tu o 

technikę w ogóle, lecz o to, że technika nie może stad w miejscu, musi się ona 

wciąż doskonalid, że stara technika musi byd wycofywana z użytku i 

zastępowana przez nową, a nowa przez najnowszą. Bez tego jest nie do 

pomyślenia postęp naszego socjalistycznego rolnictwa, nie do pomyślenia są ani 

wysokie plony, ani obfitośd produktów rolnych. Ale co to znaczy wycofad z 

użytku setki tysięcy traktorów kołowych i zastąpid je gąsienicowymi, zastąpid 

dziesiątki tysięcy przestarzałych kombajnów nowymi, wytworzyd nowe maszyny, 

powiedzmy, dla upraw technicznych? Znaczy to ponosid miliardowe wydatki, 

które mogą się opłacid dopiero po upływie 6—8 lat. Czy nasze kołchozy mogą 

podoład takim wydatkom, jeśli nawet są milionerami? Nie, nie mogą, gdyż nie są 

one w stanie wziąd na siebie miliardowych wydatków, które mogą się opłacid 

dopiero po upływie 6—8 lat. Wydatki te może wziąd na siebie tylko paostwo, 

gdyż ono i tylko ono jest w stanie wziąd na siebie straty spowodowane przez 

wycofanie z użytku starych maszyn i zastąpienie ich nowymi, gdyż ono i tylko 

ono jest w stanie ponosid te straty w ciągu 6—8 lat, aby po upływie tego okresu 

zrekompensowad poniesione wydatki. 

Co oznacza wobec tego żądanie sprzedaży MTS-ów na własnośd kołchozom? 

Oznacza to narazid kołchozy na ponoszenie wielkich strat i zrujnowad je, 

podważyd mechanizację rolnictwa, obniżyd tempo produkcji kołchozowej. 

Stąd wniosek: proponując sprzedaż MTS-ów kołchozom na własnośd tt. Sanina i 

Wenżer robią krok wstecz, ku zacofaniu i usiłują zawrócid koło historii. 

Przypuśdmy na chwilkę, żeśmy przyjęli wniosek tt. Saninej i Wenżera i zaczęliśmy 

sprzedawad kołchozom na własnośd podstawowe narzędzia produkcji, ośrodki 

maszynowo-traktorowe. Co by z tego wynikło? 

Wynikłoby, po pierwsze, to, że kołchozy stałyby się właścicielami podstawowych 

narzędzi produkcji, tj. znalazłyby się w sytuacji wyjątkowej, w jakiej nie znajduje 

się w naszym kraju ani jedno przedsiębiorstwo, gdyż jak 'wiadomo, nawet 

przedsiębiorstwa znacjonalizowane nie są u nas właścicielami narzędzi 

produkcji. Czym można uzasadnid tę wyjątkową sytuację kołchozów, jakimi 

względami postępu, ruchu naprzód? Czy można powiedzied, że taka sytuacja 

sprzyjałaby podniesieniu własności kołchozowej do poziomu własności 
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ogólnonarodowej, że przyśpieszyłaby przejście naszego społeczeostwa od 

socjalizmu do komunizmu? Czy nie słuszniej będzie powiedzied, że taka sytuacja 

mogłaby tylko oddalid własnośd kołchozową od własności ogólnonarodowej i 

doprowadziłaby nie do zbliżenia się do komunizmu, lecz na odwrót, do 

oddalenia się od niego? 

Wynikłoby z tego, po drugie, rozszerzenie sfery działania cyrkulacji towarów, 

gdyż kolosalna ilośd narzędzi produkcji rolnej znalazłaby się w orbicie cyrkulacji 

towarów. Jak tt. Sanina i Wenżer sądzą, czy rozszerzenie sfery cyrkulacji 

towarów może sprzyjad naszemu posuwaniu się naprzód ku komunizmowi? Czy 

nie słuszniej będzie powiedzied, że może ono tylko zahamowad nasze posuwanie 

się ku komunizmowi? 

Podstawowy błąd tt. Saninej i Wenżera polega na tym, że nie rozumieją roli i 

znaczenia cyrkulacji towarów w warunkach socjalizmu, nie rozumieją, że 

cyrkulacja towarów jest nie do pogodzenia z perspektywą przejścia od 

socjalizmu do komunizmu. Sądzą oni widocznie, że i w warunkach cyrkulacji 

towarów można przejśd od socjalizmu do komunizmu, że cyrkulacja towarów nie 

może temu przeszkodzid. Jest to głęboki błąd, który powstał na gruncie 

niezrozumienia marksizmu. 

Krytykując „komunę gospodarczą” Dühringa, działającą w warunkach cyrkulacji 

towarów, Engels w swoim „Anty-Dühringu” dowiódł w sposób przekonujący, że 

istnienie cyrkulacji towarów musi nieuchronnie doprowadzid tak zwane 

„komuny gospodarcze” Dühringa do odrodzenia kapitalizmu. Tt. Sanina i 

Wenżer widocznie się z tym nie zgadzają. Tym gorzej dla nich. My zaś, marksiści, 

wychodzimy ze znanej tezy marksistowskiej, że przejście od socjalizmu do 

komunizmu i komunistyczna zasada podziału produktów według potrzeb 

wykluczają wszelką wymianę towarową, a zatem również przekształcenie 

produktów w towary, a wraz z tym przekształcenie ich w wartośd. 

Tak przedstawia się sprawa z wnioskiem i argumentami tt. Saninej i Wenżera. 

Cóż jednak należy w koocu przedsięwziąd, ażeby podnieśd własnośd kołchozową 

do poziomu własności ogólnonarodowej? 
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Kołchoz nie jest przedsiębiorstwem zwykłym. Kołchoz pracuje na ziemi i uprawia 

ziemię, która od dawna już nie jest własnością kołchozową, lecz 

ogólnonarodową. A zatem kołchoz nie jest właścicielem uprawianej przezeo 

ziemi. 

Dalej. Kołchoz pracuje przy pomocy podstawowych narzędzi produkcji, 

stanowiących nie kołchozową, lecz ogólnonarodową własnośd. A zatem kołchoz 

nie jest właścicielem podstawowych narzędzi produkcji. 

Dalej. Kołchoz jest przedsiębiorstwem spółdzielczym, posługuje się pracą swoich 

członków i rozdziela dochody pomiędzy członków według dniówek 

obrachunkowych, przy czym kołchoz ma własne nasiona, które są co roku 

odtwarzane i idą do produkcji. 

Nasuwa się pytanie: cóż właściwie znajduje się w posiadaniu kołchozu, gdzie jest 

ta własnośd kołchozowa, którą może on zupełnie swobodnie dysponowad, 

według własnego uznania? Taką własnością jest produkcja kołchozu, wytwory 

produkcji kołchozowej: zboże, mięso, masło, warzywa, bawełna, buraki, len itd., 

nie licząc zabudowao i osobistego przyzagrodowego gospodarstwa 

kołchoźników. 

Sprawa polega na tym, że znaczna częśd tej produkcji, nadwyżki produkcji 

kołchozowej idą na rynek i włączają się w ten sposób do systemu cyrkulacji 

towarów. Ta właśnie okolicznośd przeszkadza obecnie w podniesieniu własności 

kołchozowej do poziomu własności ogólnonarodowej. Dlatego z tego właśnie 

kooca należy też rozwinąd pracę w celu podniesienia własności kołchozowej do 

poziomu ogólnonarodowej. 

Aby podnieśd własnośd kołchozową do poziomu własności ogólnonarodowej, 

trzeba wyłączyd nadwyżki produkcji kołchozowej z systemu cyrkulacji towarów i 

włączyd je do systemu wymiany produktów między przemysłem paostwowym a 

kołchozami. W tym tkwi istota rzeczy. 

Nie mamy jeszcze rozwiniętego systemu wymiany produktów, ale mamy 

zaczątki wymiany produktów w postaci „opłaty towarami” produktów rolnych. 

Jak wiadomo, produkcja kołchozów uprawiających bawełnę, len, buraki oraz 

innych kołchozów już od dawna „opłacana jest towarami”; co prawda „opłacana 
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jest towarami” niecałkowicie, częściowo, jednakowoż jest „opłacana towarami”. 

Przy okazji zauważmy, że termin „opłata towarami” jest niefortunny, termin ten 

należałoby zastąpid terminem — wymiana produktów. Zadanie polega na tym, 

ażeby te zaczątki wymiany produktów zorganizowad we wszystkich gałęziach 

rolnictwa i rozwinąd je w szeroki system wymiany produktów, tak ażeby 

kołchozy otrzymywały za swoją produkcję nie tylko pieniądze, lecz głównie 

niezbędne wyroby. System taki będzie wymagał ogromnego zwiększenia 

produkcji zbywanej przez miasto dla wsi, dlatego wypadnie wprowadzad go bez 

szczególnego pośpiechu w miarę nagromadzania wyrobów miejskich. Ale 

wprowadzad go trzeba konsekwentnie, bez wahao, zwężając krok za krokiem 

sferę działania cyrkulacji towarów i rozszerzając sferę działania wymiany 

produktów. 

System taki, zwężając sferę działania cyrkulacji towarów, ułatwi przejście od 

socjalizmu do komunizmu. Ponadto umożliwi on włączenie podstawowej 

własności kołchozów — wytworów produkcji kołchozowej do ogólnego systemu 

ogólnonarodowego planowania. 

To właśnie będzie realnym i decydującym środkiem podniesienia własności 

kołchozowej do poziomu własności ogólnonarodowej w naszych współczesnych 

warunkach. 

Czy taki system jest korzystny dla chłopstwa kołchozowego? Jest bezwarunkowo 

korzystny. Korzystny, gdyż chłopstwo kołchozowe będzie otrzymywało od 

paostwa znacznie więcej produktów i po cenach taoszych niż w warunkach 

cyrkulacji towarów. Wszystkim wiadomo, że kołchozy, które mają z paostwem 

umowy o wymianie produktów („opłata towarami”), uzyskują bez porównania 

więcej korzyści niż kołchozy, które takich umów nie mają. Jeśli rozszerzyd system 

wymiany produktów na wszystkie kołchozy w kraju, to korzyści te przypadną w 

udziale całemu naszemu chłopstwu kołchozowemu. 

J. Stalin  

28 września 1952 r. 
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