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Likwidator A. Jermanski w czasopiśmie „Nasza Zaria” napadł, z niezwykłą 
obfitością groźnych słów, na moją krytykę jego (oraz Guszki) poglądu na sprawę 
politycznej roli wielkiej burżuazji handlowo-przemysłowej („Proswieszczenije” nr 
5—7). 

Pan Jermanski usiłuje zatuszowad istotną treśd zagadnienia obelżywymi 
wycieczkami i wspominaniem „krzywd” dawniej wyrządzonych (w tej liczbie i 
„krzywdy” wyrządzonej panu Danowi i sce, którzy w roku 1907 bez powodzenia 
próbowali rozbid organizację socjaldemokratyczną w Petersburgu). 

Mimo wszystko jednak nie pozwolimy panu Jermanskiemu zatuszowad treści 
obecnego sporu przypominaniem niezasłużonych krzywd i porażek 
likwidatorów. Obecny bowiem spór dotyczy bardzo ważnego, zasadniczego 
zagadnienia, które ustawicznie z tysiąca różnych powodów rodzi się wciąż od 
nowa. 

Jest to właśnie zagadnienie liberalnego zafałszowania marksizmu, podstawiania 
poglądu liberalnego na miejsce marksistowskiego, rewolucyjnego poglądu na 
walkę klasową. Niezmordowanie wyjaśniad będziemy to ideowe podłoże 
wszystkich sporów marksistów z likwidatorami. 

Pan A. Jermanski pisze: 

„«Marksista» Iljin w żaden sposób nie zgadza się z tym, by w działalności 
organizacji przemysłowych dopatrywad się walki klasowej «w skali 
ogólnonarodowej (częściowo nawet międzynarodowej)», tak jak ją 
scharakteryzowałem ja [Jermanski] w moim artykule. 

Dlaczego? Dlatego że tu «brak podstawowego wyznacznika tego, co 
ogólnonarodowe i ogólnoopaostwowe: ustroju władzy paostwowej»…” („Nasza 
Zaria”, s. 55). 

Oto sprecyzowanie istoty zagadnienia, dokonane przez tego samego A. 
Jermanskiego, który robi wszystko, co możliwe i co niemożliwe, aby tę istotę 
ominąd! Jakkolwiek by mnie oskarżał o zniekształcenie jego poglądów i o 
wszystkie grzechy śmiertelne, jakkolwiek by się wiercił chroniąc się nawet „pod 
skrzydła” wspomnieo o rozłamie 1907 roku — prawda przecież bierze górę. 

Tak więc twierdzenie moje jest jasne: podstawowym wyznacznikiem tego, co 
ogólnonarodowe, jest ustrój władzy paostwowej. 
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Czy nie podziela pan tego poglądu, mój gniewny przeciwniku? Czy nie uważa 
pan, że taki jest jedyny pogląd marksistowski? 

Dlaczego więc nie powie pan tego wprost? Dlaczegóż poglądowi mylnemu nie 
przeciwstawi pan poglądu słusznego? Jeżeli twierdzenie, że podstawowym 
wyznacznikiem tego, co ogólnonarodowe, jest ustrój władzy paostwowej, uważa 
pan jedynie za marksizm w cudzysłowie, to dlaczego nie sprostuje pan mego 
błędu i nie wyłoży jasno, wyraźnie, bez wykrętów swojego pojmowania 
marksizmu? 

Odpowiedź na te pytania stanie się dla czytelnika jasna, gdy zacytujemy to, co 
następuje bezpośrednio po przytoczonych rozważaniach pana A. Jermanskiego: 

„Iljin chce, aby rosyjska wielka burżuazja inaczej prowadziła swą walkę klasową, 
aby dążyła koniecznie do przemiany całego ustroju paostwowego. Iljin chce, ale 
burżuazja nie chce — a winien jest temu oczywiście «likwidator» Jermanski, 
który «na miejsce pojęcia walki klasowej, w sensie nadanym mu przez Marksa, 
podstawia liberalne pojęcie walki klasowej»”. 

Oto macie w całości tyradę pana Jermanskiego, która pozwala obejrzed 
wykręcającego się likwidatora na miejscu przestępstwa. 

Wykręt jak na dłoni. 

Czy słusznie wskazałem „podstawowy wyznacznik” tego, co ogólnonarodowe, 
czy nie? 

Sam pan A. Jermanski musiał przyznad, że wskazałem właśnie istotę sprawy. 

Pan Jermanski zaś wykręca się od odpowiedzi, czując, że wpadł w potrzask! 

Omijając kwestię słuszności czy braku słuszności wskazanego przeze mnie 
podstawowego wyznacznika, pan Jermanski, który „wpadł w potrzask”, 
przeskakuje przez tę kwestię do sprawy tego, czego „chce” Iljin i burżuazja. 
Jakkolwiek śmiałe i jakkolwiek rozpaczliwe są skoki pana Jermanskiego, nie 
osłoni on nimi faktu, że wpadł w potrzask. 

Cóż tu ma do rzeczy „chcenie”, mój łaskawy oponencie, jeśli spór się toczy o 
pojęcie walki klasowej?! Sam musiał pan przyznad, że oskarżam go o 
podstawianie pojęcia liberalnego na miejsce pojęcia marksistowskiego i że 
wskazałem „podstawowy wyznacznik” pojęcia marksistowskiego, które do 
ogólnonarodowej walki klasowej włącza sprawę ustroju władzy paostwowej. 
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Pan Jermanski jest tak niezręcznym, chod gniewnym, polemistą, że na swoim 
własnym przykładzie wyjaśnił poglądowo związek między likwidatorstwem w 
ogóle i jego, Jermanskiego, błędami w szczególności a liberalnym pojęciem walki 
klasowej! 

Zagadnienie walki klasowej jest jednym z najbardziej podstawowych zagadnieo 
marksizmu. Dlatego właśnie na pojęciu walki klasowej warto się zatrzymad 
dłużej. 

Wszelka walka klasowa jest walką polityczną. Wiadomo, że opanowani przez 
idee liberalizmu oportuniści rozumieli te głębokie słowa Marksa opacznie i 
starali się je pokrętnie zinterpretowad. Do oportunistów należeli na przykład 
„ekonomiści”, starsi bracia likwidatorów. „Ekonomiści” sądzili, że wszelkie 
starcie między klasami jest już walką polityczną. Dlatego też uważali oni, że 
„walką klasową” jest walka o dorzucenie pięciu kopiejek do rubla, nie chcąc 
widzied wyższej, rozwiniętej, ogólnonarodowej walki klasowej o politykę. W ten 
sposób „ekonomiści” uznawali walkę klasową w jej zarodkowej postaci, nie 
uznając jej w formie rozwiniętej. Mówiąc inaczej, „ekonomiści” uznawali w 
walce klasowej jedynie to, co było najdogodniejsze z punktu widzenia liberalnej 
burżuazji; nie chcieli iśd dalej niż liberałowie, nie chcieli uznawad walki klasowej 
na poziomie wyższym, która jest nie do przyjęcia dla liberałów. „Ekonomiści” 
przemieniali się w ten sposób w liberalnych polityków robotniczych. 
„Ekonomiści” wyrzekali się w ten sposób marksistowskiego, rewolucyjnego 
pojęcia walki klasowej. 

Dalej. Mało tego, że walka klasowa staje się prawdziwa, konsekwentna, 
rozwinięta jedynie wtedy, gdy ogarnia dziedzinę polityki. Także w polityce 
można się ograniczad do drobnych szczegółów, a można też sięgnąd głębiej, aż 
do tego, co podstawowe. Marksizm uznaje walkę klasową za całkowicie 
rozwiniętą, „ogólnonarodową” jedynie wtedy, gdy nie tylko obejmuje ona 
politykę, ale i w polityce wysuwa to, co najistotniejsze: ustrój władzy 
paostwowej. 

W przeciwieostwie do tego liberalizm, kiedy ruch robotniczy wzmocnił się nieco, 
nie waży się już negowad walki klasowej, ale usiłuje zawęzid, okroid, skastrowad 
pojęcie walki klasowej. Liberalizm gotów jest uznad walkę klasową nawet w 
dziedzinie polityki, ale pod jednym warunkiem, aby zakres jej nie obejmował 
ustroju władzy paostwowej. Nietrudno zrozumied, jakie klasowe interesy 
burżuazji powodują to liberalne wypaczenie pojęcia walki klasowej. 
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I oto gdy pan Jermanski, referując pracę umiarkowanego i sumiennego 
urzędnika Guszki, solidaryzował się z nim nie spostrzegając (czy nie chcąc 
widzied?) liberalnego kastrowania pojęcia walki klasowej, zwróciłem uwagę 
panu Jermanskiemu na ten podstawowy teoretyczny i dotyczący ogólnych zasad 
jego grzech. Pan Jermanski począł się złościd i wymyślad, kręcid i wiercid, nie 
będąc w stanie obalid mego zarzutu. 

Pan A. Jermanski okazał się przy tym tak niezręcznym polemistą, że szczególnie 
jasno zdemaskował samego siebie! „Iljin chce, ale burżuazja nie chce” — pisze 
on. Teraz wiemy, jakie właściwości stanowiska proletariackiego (marksizmu) i 
burżuazyjnego (liberalizmu) powodują te różnice „chcenia”. 

Burżuazja „chce” okroid walkę klasową, wypaczyd i zawęzid jej pojęcie, stępid jej 
ostrze. Proletariat „chce”, aby oszustwo to zostało zdemaskowane. Marksista 
chce, aby ten, kto w imieniu marksizmu podejmuje się mówienia o klasowej 
walce burżuazji, demaskował ograniczonośd burżuazyjnego pojęcia walki 
klasowej — i to ograniczonośd dyktowaną interesem — a nie tylko przytaczał 
liczby, a nie tylko zachwycał się „wielkimi” liczbami. Liberał „chce”, aby oceniad 
burżuazję i jej walkę klasową w taki sposób, żeby przemilczad jej ograniczonośd, 
przemilczad fakt niewłączenia do tej walki „tego, co podstawowe” i 
najistotniejsze. 

Pan A. Jermanski wpadł w potrzask dlatego, że liczby ciekawe, lecz zestawione 
przez pana Guszkę w sposób bez-ideowy czy niewolniczy, rozpatrywał na modłę 
liberalną. Jest rzeczą zrozumiałą, że gdy to zdemaskowano, panu A. 
Jermanskiemu nie pozostawało nic innego jak kłócid się i wykręcad. 

Kontynuujemy cytat z artykułu pana A. Jermanskiego, poczynając od miejsca, 
gdzieśmy go przerwali: 

„Jasne, że w istocie rzeczy wyłącznie IIjin podstawia na miejsce badania 
faktycznego stanu rzeczy swoje kwalifikowanie, i do tego jeszcze *!!+ posługując 
się szablonową miarką, według uczniowskich wzorów z historii wielkiej rewolucji 
francuskiej”. 

Pan A. Jermanski tak się zaplątał, że „gubi” siebie coraz bezlitośniej! Nie 
spostrzega on, jak bardzo ten gniewny wyskok przeciw „szablonom” wielkiej 
rewolucji francuskiej demaskuje i ujawnia jego liberalizm! 

Niech pan zrozumie, drogi panie Jermanski (jakkolwiek trudno to zrozumied 
likwidatorowi), że nie można „przeprowadzad badao faktycznego stanu rzeczy” 
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nie kwalifikując, nie oceniając go ze stanowiska czy to marksistowskiego, czy 
liberalnego, czy reakcyjnego itp.! 

„Badania” poczciwego urzędnika Guszki kwalifikował pan, panie Jermanski, i 
kwalifikuje ze stanowiska liberalnego, ja zaś z marksistowskiego. W tym sedno. 
Przerywając swoją analizę krytyczną u progu zagadnienia ustroju władzy 
paostwowej dowiódł pan przez to liberalnej ograniczoności paoskiego pojęcia 
walki klasowej. 

A tego właśnie dowieśd należało. 

Paoski wypad przeciwko „szablonowi” wielkiej rewolucji francuskiej zdradza 
pana całkowicie. Każdy bowiem zrozumie, że tu nie o szablon chodzi i nie o 
wzorzec francuski — strajków, na przykład, o szerokim zasięgu wtedy, w 
warunkach „szablonu i wzorca”, nie było i byd nie mogło, szczególnie zaś 
strajków politycznych. 

Chodzi o to, że zostawszy likwidatorem oduczył się pan stosowad rewolucyjny 
punkt widzenia do oceny wydarzeo społecznych. Tu jest pies pogrzebany! Marks 
bynajmniej nie ograniczał swej myśli „szablonami i wzorcami” kooca XVIII wieku, 
lecz zawsze stosował punkt widzenia rewolucyjny, oceniając („kwalifikując”, jeśli 
się panu podoba bardziej „uczone” słowo, łaskawy panie Jermanski!) walkę 
klasową zawsze najgłębiej, zawsze dociekając, czy dotyczy ona „tego, co 
podstawowe”, zawsze chłoszcząc bezlitośnie wszelką lękliwośd myśli, wszelkie 
osłanianie niedorozwiniętej, wykastrowanej, dla własnych korzyści wypaczonej 
walki klasowej. 

W koocu XVIII wieku walka klasowa pokazała nam, w jaki sposób staje się ona 
polityczną, w jaki sposób przyjmuje ona rzeczywiście formę walki 
„ogólnonarodowej”. Od tego czasu i kapitalizm, i proletariat osiągnęły 
niepomiernie wyższy stopieo rozwoju. „Szablony” przeszłości nie przeszkodzą 
nikomu w badaniu, na przykład, nowych form walki, które po części wymieniłem 
już wyżej. 

Ale punkt widzenia marksisty zawsze będzie wymagał „oceny” głębokiej, nie zaś 
powierzchownej, zawsze będzie ujawniał ubóstwo liberalnych zniekształceo, 
niedomówieo, tchórzliwych osłon. 

Wyrażamy panu A. Jermanskiemu słowa uznania za ofiarne i przepiękne 
wyjaśnienie tego, jak likwidatorzy podstawiają na miejsce marksistowskiego 
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pojęcia walki klasowej pojęcie liberalne i oduczają się patrzed na zjawiska 
społeczne z rewolucyjnego punktu widzenia 

 


