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Materializm dialektyczny jest to światopogląd partii marksistowsko-

leninowskiej. Nazywa się materializmem dialektycznym dlatego, że stosunek 

jego do zjawisk przyrody, jego metoda badania zjawisk przyrody, jego metoda 

poznawania tych zjawisk jest dialektyczna, a objaśnianie przezeo zjawisk 

przyrody, jego pojmowanie zjawisk przyrody, jego teoria jest materialistyczna. 

Materializm historyczny jest to rozciągnięcie zasad materializmu dialektycznego 

na badanie życia społecznego, jest to zastosowanie zasad materializmu 

dialektycznego do zjawisk życia społecznego, do badania społeczeostwa, do 

badania historii społeczeostwa. 

Marks i Engels charakteryzując swoją metodę dialektyczną powołują się zwykle 

na Hegla jako na filozofa, który sformułował podstawowe cechy dialektyki. Nie 

oznacza to jednak, że dialektyka Marksa i Engelsa jest identyczna z dialektyka 

Hegla. W rzeczywistości Marks i Engels wyłuskali z dialektyki Hegla tylko jej 

«racjonalne jądro» odrzucając heglowską idealistyczną skorupę i rozwinęli dalej 

dialektykę, by nadad jej współczesny charakter naukowy. 

«Moja metoda dialektyczna, mówi Marks, jest nie tylko w swym założeniu różna 

od heglowskiej, lecz jest jej wprost przeciwstawna. Według Hegla proces 

myślenia, który on nawet przekształca w podmiot samodzielny pod nazwą idei, 

jest demiurgiem (twórcą) rzeczywistości, stanowiącej jedynie jego przejaw ze-

wnętrzny. Według mnie zaś, przeciwnie, idea nie jest niczym innym jak materią, 

przeniesioną do głowy ludzkiej i w niej przetworzoną» (K. Marks, Posłowie do 

drugiego niemieckiego wydania I tomu «Kapitału»). 

Marks i Engels charakteryzując swój materializm powołują się zwykle na 

Feuerbacha jako na filozofa, który przywrócił materializmowi jego znaczenie. Nie 

oznacza to jednak, że materializm Marksa i Engelsa jest identyczny z 

materializmem Feuerbacha. W rzeczywistości Marks i Engels wzięli z 

materializmu Feuerbacha jego «zasadnicze jądro» i rozwinęli je dalej w 

naukowo-filozoficzną teorię materializmu odrzuciwszy jego idealistyczne i 

religijno-etyczne nawarstwienia. Jak wiadomo, Feuerbach będąc w zasadzie 

materialistą sprzeciwiał się nazwie — materializm. Engels niejednokrotnie 

oświadczał, że Feuerbach «mimo swej podstawy materialistycznej nie wyzwolił 

się jeszcze ze starych idealistycznych więzów», że «prawdziwy idealizm 
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Feuerbacha ujawnia się już z chwilą zapoznania się z jego filozofią religii i etyką»   

(F. Engels, «Ludwik Feuerbacha). 

Dialektyka pochodzi od greckiego słowa «dialego», co oznacza prowadzid 

rozmowę, prowadzid polemikę. Przez dialektykę rozumiano w starożytności 

sztukę dochodzenia prawdy przez ujawnienie sprzeczności w rozumowaniu 

przeciwnika oraz przezwyciężenie tych sprzeczności. W starożytności niektórzy 

filozofowie uważali, że ujawnienie sprzeczności w myśleniu i ścieranie się 

przeciwnych poglądów jest najlepszym środkiem do wykrycia prawdy. Ten dia-

lektyczny sposób myślenia został potem rozciągnięty na zjawiska przyrody i 

przeobraził się w dialektyczną metodę poznawania przyrody, metodę, która 

rozpatrywała zjawiska przyrody jako będące w wiecznym ruchu i wiecznie się 

zmieniające, rozwój zaś przyrody — jako wynik rozwoju sprzeczności w 

przyrodzie, jako wynik wzajemnego oddziaływania przeciwstawnych sił w 

przyrodzie. 

Dialektyka jest w swoich podstawach wręcz przeciwstawna metafizyce. 

 

I 

Marksistowska metoda dialektyczna  

 

Marksistowska metoda dialektyczna odznacza się następującymi cechami 

podstawowymi: 

a)  W przeciwieostwie do metafizyki dialektyka traktuje przyrodę nie jako 

przypadkowe nagromadzenie rzeczy, zjawisk wzajemnie od siebie oderwanych, 

wzajemnie od siebie izolowanych i niezależnych od siebie — lecz jako jedną 

spoistą całośd, w której rzeczy, zjawiska są organicznie ze sobą powiązane, 

zależne od siebie i wzajemnie przez siebie uwarunkowane. 

Dlatego też, w myśl metody dialektycznej, nie można zrozumied żadnego 

zjawiska w przyrodzie rozpatrując je w postaci izolowanej, poza łącznością z 

otaczającymi je zjawiskami, każde bowiem zjawisko z tej czy innej dziedziny 
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przyrody może byd pozbawione wszelkiego sensu, jeżeli się je rozpatruje poza 

łącznością z otaczającymi warunkami, w oderwaniu od nich, i przeciwnie, każde 

zjawisko może byd zrozumiane i uzasadnione, jeżeli się je rozpatrzy w niero-

zerwalnej łączności z otaczającymi zjawiskami, jeżeli się zbada, jak jest ono 

uwarunkowane przez otaczające zjawiska. 

b)  W przeciwieostwie do metafizyki dialektyka traktuje przyrodę nie jako stan 

spokoju i bezruchu, zastoju i niezmienności, lecz jako stan ciągłego ruchu i 

przeobrażania się, nieustannego odnawiania się i rozwoju, w którym zawsze coś 

powstaje i rozwija się, coś niszczeje i dobiega kresu swego istnienia. 

Dlatego też metoda dialektyczna wymaga rozpatrywania zjawisk nie tylko z 

punktu widzenia ich wzajemnej łączności i uwarunkowania, lecz także z punktu 

widzenia ich ruchu, ich zmian, ich rozwoju, z punktu widzenia ich powstawania i 

obumierania. 

Według metody dialektycznej, ważne jest przede wszystkim nie to, co się w 

danej chwili wydaje trwałe, ale zaczyna już obumierad, lecz to, co powstaje i 

rozwija się, jeżeli nawet wydaje się w danej chwili nietrwałe, albowiem według 

metody dialektycznej, to tylko jest niezwyciężone, co powstaje i rozwija się. 

«Cała przyroda — mówi Engels — począwszy od najdrobniejszych cząsteczek a 

koocząc na największych ciałach, począwszy od ziarnek piasku a koocząc na 

słoocach, począwszy od pierwotniaka (pierwotna żywa komórka — Red.) a 

koocząc na człowieku, znajduje się w stanie wiecznego powstawania i zaniku, w 

stanie ciągłego biegu, nieustannego ruchu i zmian» (F. Engels, «Dialektyka 

przyrody”, patrz: K. Marks i F. Engels, tom spec. zbiorowego niem. wyd., 

Moskwa 1935, str. 491). 

Dlatego też — mówi Engels — dialektyka «rozpatruje rzeczy oraz ich odbicia w 

umyśle głównie w ich wzajemnej łączności, w ich sprzężeniu, w ich ruchu, w ich 

powstawaniu i zaniku» (F. Engels, «Anty-Dühring», «Książka» 1948 r., str. 30). 

c) W przeciwieostwie do metafizyki dialektyka traktuje proces rozwoju nie jako 

zwykły proces wzrostu, w którym zmiany ilościowe nie prowadzą do zmian 

jakościowych — lecz jako taki rozwój, który przechodzi od nieznacznych i 

ukrytych zmian ilościowych do zmian jawnych, do zmian zasadniczych, do zmian 
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jakościowych, w którym zmiany jakościowe następują nie stopniowo, lecz 

szybko, nagle, w postaci przeskoków od jednego stanu do innego, następują nie 

przypadkowo, lecz zgodnie z prawami rozwoju, następują w wyniku 

nagromadzenia niepostrzeżonych i stopniowych zmian ilościowych. 

Dlatego też, według metody dialektycznej, proces rozwoju należy rozumied nie 

jako ruch wirowy, nie jako zwykłe powtarzanie się tego, co już minęło, lecz jako 

ruch postępowy, jako ruch po linii wznoszącej się, jako przejście od dawnego 

stanu jakościowego do nowego stanu jakościowego, jako rozwój od prostego do 

złożonego, od niższego do wyższego. 

«Przyroda — mówi Engels — jest kamieniem probierczym dialektyki, a 

współczesne przyrodoznawstwo dostarczyło dla tej próby nadzwyczaj  

bogatego, z każdym  dniem coraz bardziej nagromadzającego się materiału i 

dowiodło w ten sposób, że w przyrodzie wszystko odbywa się, koniec kooców, 

dialektycznie, a nie metafizycznie, że przyroda nie porusza się z wieczną 

jednostajnością w stale na nowo powtarzającym się kole, lecz przebywa 

rzeczywistą historię. Trzeba tu wskazad przede wszystkim na Darwina, który 

zadał metafizycznemu poglądowi na przyrodę potężny cios dowodząc, że cały 

współczesny świat organiczny, rośliny i zwierzęta, a więc także i człowiek, jest 

wytworem procesu rozwojowego trwającego miliony lat» (tamże). 

Charakteryzując rozwój dialektyczny jako przejście od zmian ilościowych do 

zmian jakościowych Engels zaznacza: 

«W fizyce... każde przeobrażenie jest przejściem ilości w jakośd, jest skutkiem 

ilościowych zmian zawartej w ciele lub też udzielonej mu z zewnątrz ilości ruchu 

w jakiejkolwiek postaci. Tak na przykład temperatura wody na początku nie ma 

żadnego znaczenia dla jej kroplisto-ciekłego stanu; lecz przy podnoszeniu się lub 

obniżaniu temperatury płynnej wody następuje chwila, kiedy ten stan spoistości 

ulega zmianie i woda się przeobraża w jednym wypadku — w parę, w innym — 

w lód... Podobnie niezbędne jest określone minimum siły prądu, by drut 

platynowy w żarówce elektrycznej zaczął się żarzyd; podobnie każdy metal ma 

własną temperaturę żarzenia i topnienia; każda ciecz ma przy danym ciśnieniu 

swój określony punkt zamarzania i wrzenia — o ile środki nasze pozwalają 

otrzymad odpowiednią temperaturę; podobnie wreszcie każdy gaz ma również 
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swój punkt krytyczny, w którym odpowiednie ciśnienie i oziębienie przeobrażają 

go w stan ciekły... Tak zwane konstanty w fizyce (punkty przejścia od jednego 

stanu do innego — Red.) to — najczęściej nic innego, jak nazwa punktów 

węzłowych, w których ilościowe (zmiany) dodanie lub zmniejszenie ruchu 

wywołuje jakościową przemianę w stanie danego ciała — w których więc ilośd 

przechodzi w jakośd» («Dialektyka przyrody», Dzieła, tom specjalny niem. wyd., 

str. 502—503). 

Przechodząc dalej do chemii Engels kontynuuje: 

«Chemię można nazwad nauką o jakościowych przemianach ciał 

spowodowanych zmianami w ich składzie ilościowym. O tym wiedział już sam 

Hegel... „Weźmy tlen: jeżeli się w molekułę połączą zamiast zwykłych dwóch — 

trzy atomy, to otrzymamy ozon — ciało wyraźnie różniące się od zwykłego tlenu 

swym zapachem i działaniem. A cóż dopiero powiedzied o różnych proporcjach, 

w jakich łączy się tlen z azotem lub siarką, przy czym każda z tych proporcyj daje 

ciało jakościowo różne od wszystkich pozostałych ciał!» (tamże, str. 503). 

„Wreszcie krytykując Dühringa, który gwałtownie wymyśla Heglowi, a 

jednocześnie zapożycza od niego cichaczem znane twierdzenie, że przejście od 

świata pozbawionego czucia do świata czud, od świata nieorganicznego do 

świata życia organicznego, jest skokiem do nowego stanu rzeczy — mówi, 

Engels, co następuje: 

«Jest to przecież heglowska linia węzłowa stosunków miary, wedle której samo 

tylko ilościowe powiększenie lub zmniejszenie powoduje w określonych 

punktach węzłowych skok jakościowy, jak na przykład przy nagrzewaniu lub 

oziębianiu wody, gdzie punkty wrzenia i zamarzania są węzłami, w których 

odbywa się — przy normalnym ciśnieniu — skok do nowego stanu skupienia, 

gdzie więc ilośd przechodzi w jakośd» (F. Engels, «Anty-Dühring», «Książka»  

1948 r., str. 55—56). 

d) „W przeciwieostwie do metafizyki dialektyka wychodzi z założenia, że w 

przedmiotach przyrody, w zjawiskach przyrody zawarte są sprzeczności 

wewnętrzne, gdyż wszystkie przedmioty i zjawiska przyrody mają swoją ujemną 

i dodatnią stronę, swoją przeszłośd i przyszłośd, swoje elementy przeżycia się i 

elementy rozwoju, że walka tych przeciwieostw, walka między starym a nowym, 
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między tym, co obumiera, a tym, co się rodzi, między tym, co się przeżywa, a 

tym, co się rozwija, stanowi treśd wewnętrzną procesu, rozwoju, treśd 

wewnętrzną przeobrażania się zmian ilościowych w jakościowe. 

Dlatego też, według metody dialektycznej, proces rozwoju od niższego do 

wyższego odbywa się nie w drodze harmonijnego rozwoju zjawisk, lecz w drodze 

ujawniania się sprzeczności właściwych rzeczom, zjawiskom, w drodze «walki» 

przeciwstawnych tendencji, działających na gruncie tych sprzeczności. 

«Dialektyka we właściwym znaczeniu — mówi Lenin — jest to badanie 

sprzeczności w samej istocie rzeczy» (Lenin, «Zeszyty filozoficzne», str. 263). 

I dalej: 

«Rozwój jest to «walka» przeciwieostw» (Lenin, «W sprawie dialektyki», p. w 

zbiorze: «Marks, Engels, marksizm», Warszawa 1948 r., str. 229). 

Oto są pokrótce podstawowe cechy marksistowskiej metody dialektycznej. 

Łatwo zrozumied, jakie ogromne znaczenie ma rozciągnięcie zasad metody 

dialektycznej na badanie życia społecznego, na badanie historii społeczeostwa, 

jak ogromne znaczenie ma zastosowanie tych zasad do historii społeczeostwa, 

do praktycznej działalności partii proletariatu. 

Jeżeli nie ma na świecie zjawisk izolowanych, jeżeli wszystkie zjawiska są 

wzajemnie powiązane i warunkują się nawzajem, to jasne jest, że każdy ustrój 

społeczny i każdy ruch społeczny w historii należy oceniad nie z punktu widzenia 

«wiecznej sprawiedliwości» lub też jakiejkolwiek innej z góry powziętej idei, jak 

to nieraz robią historycy, lecz z punktu widzenia warunków, które zrodziły dany 

ustrój i dany ruch społeczny i z którymi ten ustrój i ruch są związane. 

Ustrój niewolniczy jest dla współczesnych warunków nonsensem, 

niedorzecznością urągającą prawom rozwoju. Ustrój niewolniczy w warunkach 

rozkładającego się ustroju wspólnoty pierwotnej jest zjawiskiem zupełnie 

zrozumiałym i zgodnym z prawami rozwoju, albowiem jest on krokiem naprzód 

w porównaniu z ustrojem wspólnoty pierwotnej. 

Żądanie republiki burżuazyjno-demokratycznej w warunkach istnienia caratu i 

społeczeostwa burżuazyjnego, powiedzmy w Rosji w r. 1905, było żądaniem 
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zupełnie zrozumiałym, słusznym i rewolucyjnym, gdyż republika burżuazyjna 

byłaby wówczas krokiem naprzód. Żądanie republiki burżuazyjno-

demokratycznej w naszych obecnych warunkach w ZSRR jest żądaniem 

bezsensownym i kontrrewolucyjnym, albowiem republika burżuazyjna w 

porównaniu z Republiką Rad jest krokiem wstecz. 

Wszystko zależy od warunków, miejsca i czasu. 

Rzecz zrozumiała, że bez takiego historycznego podejścia do zjawisk społecznych 

nie może istnied i rozwijad się nauka historii, albowiem tylko takie podejście 

chroni naukę historyczną od przeistoczenia się w chaos przypadkowości i stek 

najbardziej niedorzecznych błędów. 

Dalej. Jeżeli świat znajduje się w nieustannym ruchu i rozwoju, jeżeli prawem 

rozwoju jest obumieranie tego, co stare, i rozwijanie się tego, co nowe, to jasne 

jest, że nie ma «niewzruszonych» ustrojów społecznych, «wiecznych zasad» 

własności prywatnej i wyzysku, «wiecznych idei» podlegania chłopów 

obszarnikom i robotników kapitalistom. 

A zatem ustrój kapitalistyczny może byd zastąpiony przez ustrój socjalistyczny, 

podobnie jak ustrój feudalny został w swoim czasie zastąpiony przez ustrój 

kapitalistyczny. 

A zatem należy nastawiad się nie na te warstwy społeczne, które się już nie 

rozwijają, jakkolwiek są jeszcze w danej chwili siłą przeważającą, lecz na te 

warstwy, które się rozwijają i mają przyszłośd, chociaż nie stanowią jeszcze w 

danej chwili siły przeważającej. W  latach  osiemdziesiątych  zeszłego  stulecia,  

w okresie walki między marksistami   a narodnikami, proletariat w Rosji stanowił 

nieznaczną mniejszośd w porównaniu z chłopstwem indywidualnym, 

które stanowiło ogromną większośd ludności. Ale proletariat rozwijał się jako 

klasa, gdy tymczasem chłopstwo jako klasa się rozpadało. I właśnie dlatego, że 

proletariat rozwijał się jako klasa, marksiści orientowali się na proletariat. Nie 

omylili się, bo jak wiadomo, proletariat wyrósł potem z nieznacznej siły na 

pierwszorzędną siłę dziejową i polityczną. 

A zatem, żeby się nie omylid w polityce, trzeba patrzed naprzód, a nie wstecz. 
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Dalej. Jeżeli przejście powolnych zmian ilościowych w szybkie i nagłe zmiany 

jakościowe jest prawem rozwoju, to jasne jest, że przewroty rewolucyjne, 

dokonywane przez klasy uciskane, są zjawiskiem zupełnie naturalnym i 

nieuniknionym. 

A zatem przejście od kapitalizmu do socjalizmu i wyzwolenie klasy robotniczej 

spod jarzma kapitalistycznego może byd urzeczywistnione nie drogą powolnych 

zmian, nie drogą reform, lecz jedynie drogą jakościowej zmiany ustroju 

kapitalistycznego, drogą rewolucji. 

A zatem, żeby się nie omylid w polityce, trzeba byd rewolucjonistą, a nie 

reformistą. 

Dalej. Jeżeli rozwój dokonuje się w drodze ujawniania się sprzeczności 

wewnętrznych, w drodze ścierania się — na gruncie tych sprzeczności — sil 

przeciwstawnych w celu przezwyciężenia tych sprzeczności, to rzecz jasna, że 

walka klasowa proletariatu jest zjawiskiem zupełnie naturalnym i 

nieuniknionym. 

A zatem nie należy zacierad sprzeczności ustroju kapitalistycznego, lecz trzeba je 

ujawniad i rozwikład, nie należy tłumid walki klasowej, lecz trzeba ją 

doprowadzad do kooca. 

A zatem, żeby się nie omylid w polityce, trzeba stosowad nieprzejednaną 

klasową politykę proletariacką, a nie reformistyczną politykę harmonii między 

interesami proletariatu i burżuazji, a nie ugodową politykę «wrastania» 

kapitalizmu w socjalizm. 

Oto jak się rzecz ma z marksistowską metodą dialektyczną, gdy 'ją zastosowad 

do życia społecznego, gdy ją zastosowad do historii społeczeostwa. 

Co się zaś tyczy marksistowskiego materializmu filozoficznego, to jest on w 

swoim założeniu wprost przeciwstawny idealizmowi filozoficznemu. 
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II 

Marksistowski materializm filozoficzny  

 

Marksistowski materializm filozoficzny odznacza się następującymi 

podstawowymi cechami: 

a) W przeciwieostwie do idealizmu, który uważa, że świat jest wcieleniem «idei 

absolutnej”, «ducha świata», «świadomości» — materializm filozoficzny Marksa 

wychodzi z założenia, że świat jest z istoty swojej materialny, że wielorakie 

zjawiska na świecie są to różne postacie znajdującej się w ruchu materii, że 

wzajemny związek i wzajemne uwarunkowanie zjawisk, stwierdzane za pomocą 

metody dialektycznej, stanowią prawa rządzące rozwojem znajdującej się w 

ruchu materii, że świat rozwija się według praw ruchu materii i żaden «duch 

świata» nie jest mu potrzebny. 

«Światopogląd materialistyczny — mówi Engels — jest to po prostu pojmowanie 

przyrody taką, jaką ona jest, bez wszelkich ubocznych dodatków” (F.Engels, 

«Ludwik Feuerbach», patrz: K. Marks, Dzieła wybrane, t. I, Warszawa 1947, str. 

460). 

Mówiąc   o   poglądzie   materialistycznym   starożytnego   filozofa Heraklita, 

według którego «świat jest jeden, nie został stworzony ani przez żadnego z 

bogów, ani przez żadnego z ludzi, lecz byl, jest i będzie wiecznie żywym ogniem, 

który zgodnie z rządzącymi nim prawami rozpłomienia się i gaśnie» — Lenin 

powiada: «Bardzo dobry wykład zasad materializmu dialektycznego” (Lenin, 

«Zeszyty filozoficzne”, str. 318). 

b) W przeciwieostwie do idealizmu, który twierdzi, że realnie istnieje li tylko 

nasza świadomośd, że świat materialny, byt, przyroda istnieją tylko w naszej 

świadomości, w naszych czuciach, wyobrażeniach i pojęciach — marksistowski 

materializm filozoficzny wychodzi z założenia, że materia, przyroda, byt są 

obiektywną rzeczywistością, istniejącą poza naszą świadomością i niezależnie od 

niej, że pierwotna jest materia, ponieważ ona jest źródłem czud, wyobrażeo, 

świadomości, świadomośd zaś jest wtórna, pochodna, albowiem jest odbiciem 
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materii, odbiciem bytu, że myślenie jest wytworem materii, która dosięgła w 

swoim rozwoju wysokiego stopnia doskonałości, mianowicie — wytworem 

mózgu, mózg zaś jest narządem myślenia, a więc nie wolno oddzielad myślenia 

od materii, jeżeli się nie chce popełnid poważnego błędu. 

«Naczelnym zagadnieniem całej filozofii — mówi Engels — jest zagadnienie 

stosunku myślenia do bytu, ducha do przyrody... Zależnie od odpowiedzi na to 

pytanie podzielili się filozofowie na dwa wielkie obozy. Ci, którzy twierdzili, że 

duch istniał wpierw niż przyroda ... utworzyli obóz idealistyczny. Inni zaś, którzy 

za pierwotną uważali przyrodę, należą do rozmaitych szkół mateoalizmu» (F. 

Engels, «Ludwik Feuerbach”, patrz: K. Marks, Dzieła wybrane, t. I, Warszawa 

1947, str. 329). 

I dalej: 

«Materialny, zmysłowo postrzegalny świat, do którego sami należymy, jest 

jedyną rzeczywistością... Nasza świadomośd i myślenie, jakkolwiek wydają się 

nadzmysłowe, są wytworem materialnego, cielesnego organu — mózgu. 

Materia nie jest wytworem ducha, lecz sam duch jest tylko najwyższym 

wytworem materii” (tamże, str. 332). 

Poruszając zagadnienie materii i myślenia Marks stwierdza: «Nie można 

oddzielad myślenia od materii, która myśli. Materia jest podmiotem wszystkich 

zmian” («O materializmie historycznym”, tamże, str. 302). 

Charakteryzując marksistowski materializm filozoficzny Lenin powiada: 

«Materializm w ogóle uznaje obiektywnie realny byt (materię) niezależny od 

świadomości, od czucia, od doświadczenia... Świadomośd... jest tylko odbiciem 

bytu, w najlepszym razie w przybliżeniu prawdziwym (adekwatnym, idealnie 

ścisłym) jego odbiciem” (Lenin, «Materializm i empiriokrytycyzm”, Dzieła, wyd. 

IV, t. XIV, str. 312). I dalej: 

—   «Materia jest tym, co oddziaływając na nasze narządy zmysłowe wytwarza 

czucie; materia jest obiektywną rzeczywistością, daną nam w czuciu... Materia, 

przyroda, byt, to, co fizyczne, jest pierwotne, duch zaś, świadomośd, czucie, to, 

co psychiczne, jest wtórne» (tamże, str. 133—134). 
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—  «Obraz świata jest obrazem tego, jak się materia porusza i jak „materia 

myśli”» (tamże, str. 338). 

—  «Mózg jest narządem myśli» (tamże, str. 139). 

c) W przeciwieostwie do idealizmu, który zaprzecza możliwości poznania świata 

i praw nim rządzących, nie wierzy w wiarogodnośd naszej wiedzy, nie uznaje 

obiektywnej prawdy i uważa, że świat jest pełen «rzeczy samych w sobie», które 

nie mogą byd nigdy przez naukę poznane — marksistowski materializm 

filozoficzny wychodzi z założenia, że świat i rządzące nim prawa są w zupełności 

poznawalne, że nasza wiedza o prawach przyrody, sprawdzona przez 

doświadczenie, przez praktykę, jest wiedzą wiarogodną, mającą znaczenie 

prawdy obiektywnej, że nie ma na świecie rzeczy niepoznawalnych, są zaś tylko 

rzeczy jeszcze nie poznane, które będą odkryte i poznane za pomocą nauki i 

praktyki. 

Krytykując twierdzenie Kanta i innych idealistów o niepoznawalności świata i 

niepoznawalnych «rzeczach samych w sobie” i broniąc znanej tezy materializmu 

o wiarogodności naszej wiedzy, Engels pisze: 

«Najbardziej przekonującym obaleniem tych dziwolągów filozoficznych, 

podobnie jak wszelkich innych, jest praktyka, a mianowicie eksperyment i 

przemysł. Skoro możemy dowieśd słuszności naszego pojmowania pewnego 

procesu przyrodniczego w ten sposób, że go sami wytwarzamy, że wywołujemy 

go w rezultacie wytwarzania jego warunków i ponadto każemy mu służyd 

naszym celom, to nadchodzi kres kantowskiej nieuchwytnej« rzeczy samej w 

sobie». Substancje chemiczne, wytwarzane w ciałach roślinnych i zwierzęcych, 

pozostawały takimi «rzeczami samymi w sobie», dopóki chemia organiczna nie 

zaczęła wytwarzad tych substancji jednej po drugiej; «rzecz sama w sobie» 

stawała się dzięki temu rzeczą dla nas, jak na przykład barwnik marzanny, 

alizaryna, którą otrzymujemy teraz nie z rosnących w polu korzeni marzanny, 

lecz daleko taniej i prościej — ze smoły pogazowej. System słoneczny Kopernika 

był w ciągu trzystu lat hipotezą, na którą można było stawiad sto, tysiąc, dziesięd 

tysięcy przeciwko jednemu, w każdym razie jednak tylko hipotezą. Ale gdy 

Leverrier na podstawie danych, dostarczonych przez ten system, nie tylko 

udowodnił, że musi istnied nieznana dotąd planeta, lecz obliczył również 
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miejsce, w którym planeta ta musi znajdowad się na niebie, i gdy następnie Galie 

istotnie tę planetę znalazł, wówczas system Kopernika został udowodniony” (F. 

Engels, «Ludwik Feuerbach”, patrz: K. Marks, Dzieła wybrane, t. I, str. 443—

444). 

Oskarżając Bogdanowa, Bazarowa, Juszkiewicza i innych zwolenników Macha o 

fideizm i broniąc znanej tezy materializmu, że nasza wiedza naukowa o prawach 

rządzących przyrodą jest wiarogodną, że prawa naukowe są prawdą 

obiektywną, Lenin powiada: 

« Współczesny fideizm wcale nie odrzuca nauki; odrzuca tylko «nadmierne 

pretensje” nauki, mianowicie pretensje do prawdy obiektywnej. Jeżeli istnieje 

prawda obiektywna (jak sądzą materialiści), jeżeli jedynie przyrodoznawstwo, 

odzwierciedlające świat zewnętrzny w «doświadczeniu» człowieka, może nam 

dostarczyd prawdy obiektywnej, to wszelki fideizm zostaje bezwarunkowo 

odrzucony” (Lenin, «Materializm i empiriokrytycyzm», Dzieła, wyd. IV, tom XIV, 

str. 113). 

Oto są pokrótce charakterystyczne cechy marksistowskiego materializmu 

filozoficznego. 

Łatwo zrozumied, jak ogromne znaczenie ma rozciągnięcie zasad materializmu 

filozoficznego na badanie życia społecznego, na badanie historii społeczeostwa, 

jak wielkie znaczenie ma zastosowanie tych zasad do historii społeczeostwa, do 

praktycznej działalności partii proletariatu. 

Jeżeli związek między zjawiskami przyrody i ich wzajemne uwarunkowanie są 

prawami rządzącymi rozwojem przyrody, to wynika stąd, że związek między 

zjawiskami życia społecznego i ich wzajemne uwarunkowanie — również nie są 

rzeczą przypadku, lecz stanowią prawa rządzące rozwojem społeczeostwa. 

A zatem życie społeczne, historia społeczeostwa przestaje byd nagromadzeniem 

«przypadkowości», historia społeczeostwa staje się bowiem prawidłowym 

rozwojem społeczeostwa, badanie zaś historii społeczeostwa staje się nauką. 

A zatem praktyczna działalnośd partii proletariatu powinna się opierad nie na 

dobrych chęciach «wybitnych jednostek”, nie na wymaganiach «rozumu», 
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«moralności powszechnej” itp., lecz na prawidłowościach rozwoju 

społeczeostwa, na poznaniu tych prawidłowości. 

Dalej. Jeżeli świat jest poznawalny i nasza wiedza o prawach rozwoju przyrody 

jest wiedzą wiarogodną, mającą znaczenie prawdy obiektywnej, to wynika stąd, 

że życie społeczne, rozwój społeczeostwa są również poznawalne, dane zaś 

naukowe o prawach rozwoju społeczeostwa są wiarogodne, mają znaczenie 

prawd obiektywnych. 

A zatem nauka o historii społeczeostwa, pomimo skomplikowanego charakteru 

zjawisk życia społecznego, może się stad taką samą nauką ścisłą jak, powiedzmy, 

biologia, nauką mogącą wykorzystad prawa rozwoju społeczeostwa dla 

zastosowania praktycznego. 

A zatem partia proletariatu powinna się kierowad w swojej działalności 

praktycznej nie jakimiś przypadkowymi pobudkami, lecz prawami rozwoju 

społeczeostwa i wnioskami praktycznymi, wynikającymi z tych praw. 

A zatem socjalizm z marzenia o lepszej przyszłości ludzkości przekształca się w 

naukę. 

A zatem gwiazdą przewodnią partii proletariatu powinna się stad łącznośd nauki 

z działalnością praktyczną, łącznośd teorii z praktyką, jednośd teorii i praktyki. 

Dalej. Jeżeli przyroda, byt, świat materialny to rzecz pierwotna, a świadomośd, 

myślenie — wtórna, pochodna, jeżeli świat materialny jest obiektywną 

rzeczywistością, istniejącą niezależnie od świadomości ludzkiej, świadomośd zaś 

jest odbiciem tej obiektywnej rzeczywistości, to wynika stąd, że materialne życie 

społeczeostwa, jego byt to również rzecz pierwotna, jego zaś życie duchowe — 

wtórna, pochodna, że materialne życie społeczeostwa jest rzeczywistością 

obiektywną, istniejącą niezależnie od woli ludzi, życie zaś duchowe 

społeczeostwa jest odbiciem tej obiektywnej rzeczywistości, odbiciem bytu. 

A zatem źródeł kształtowania się duchowego życia społeczeostwa, źródeł 

pochodzenia idei społecznych, teorii społecznych, poglądów politycznych, 

instytucji politycznych należy szukad nie w samych tych ideach, teoriach, 

poglądach, instytucjach politycznych, lecz w warunkach materialnego życia 
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społeczeostwa, w bycie społecznym, którego odbiciem są te idee, teorie, 

poglądy itp. 

A zatem, jeżeli w różnych okresach historii społeczeostwa można zauważyd 

istnienie różnych społecznych idei, teorii, poglądów, instytucji politycznych, 

jeżeli za czasów niewolnictwa spotykamy jedne społeczne idee, teorie, poglądy, 

instytucje polityczne, za czasów feudalizmu — inne, za czasów kapitalizmu — 

jeszcze inne, to fakt ten tłumaczy się nie «istotą», nie «właściwością» samych 

tych idei, teorii, poglądów, instytucji politycznych, lecz różnicą w warunkach 

materialnego życia społeczeostwa w różnych okresach rozwoju społecznego. 

Jaki jest byt społeczeostwa, jakie są warunki materialnego życia społeczeostwa 

— takie są jego idee, teorie, poglądy polityczne, instytucje polityczne. 

W związku z tym Marks mówi: 

«Nie świadomośd ludzi określa ich byt, lecz, przeciwnie, ich byt społeczny 

określa ich świadomośd” («Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej”, K. 

Marks, Dzieła wybrane, 1.1, Warszawa 1947, str. 370). 

A zatem, ażeby się nie omylid w polityce i nie znaleźd się w położeniu czczych 

marzycieli, partia proletariatu powinna brad za punkt wyjścia swej działalności 

nie oderwane «zasady rozumu ludzkiego”, lecz konkretne warunki materialnego 

życia społeczeostwa, jako decydującą siłę rozwoju społecznego, nie dobre chęci 

«wielkich ludzi”, lecz realne potrzeby rozwoju życia materialnego społeczeo-

stwa. 

Upadek utopistów, w tej liczbie narodników, anarchistów, eserowców, tłumaczy 

się  między innymi tym, że nie uznawali oni do minującej roli warunków 

materialnego życia społeczeostwa w rozwoju społecznym, wpadli w idealizm i 

opierali swoją działalnośd praktyczną nie na potrzebach rozwoju życia 

materialnego społeczeostwa, lecz niezależnie od tych potrzeb i wbrew nim — 

opierali swoją działalnośd na «idealnych planach» i «wszechogarniających 

projektach”, oderwanych od realnego życia społeczeostwa. 

Siła i żywotnośd marksizmu-leninizmu polega na tym, że opiera się on w swej 

działalności praktycznej właśnie na potrzebach rozwoju życia materialnego 

społeczeostwa i nigdy nie traci związku z realnym życiem społeczeostwa. 
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Ze słów Marksa nie wynika jednak, że społeczne idee, teorie, poglądy polityczne, 

instytucje polityczne nie mają znaczenia w życiu społeczeostwa, że nie 

oddziaływają z kolei na byt społeczny, na rozwój warunków materialnych życia 

społeczeostwa. Mówiliśmy dotychczas o pochodzeniu społecznych idei, teorii, 

poglądów, instytucji politycznych, o ich powstawaniu, o tym, że życie duchowe 

społeczeostwa jest odbiciem warunków jego życia materialnego. Co się zaś tyczy 

znaczenia społecznych idei, teorii, poglądów, instytucji politycznych, co się tyczy 

ich roli w historii, to materializm historyczny nie tylko nie zaprzecza, lecz 

odwrotnie, podkreśla ich poważną rolę i znaczenie w życiu społeczeostwa, w 

historii społeczeostwa. 

Różne bywają idee i teorie społeczne. Są stare idee i teorie, które się przeżyły i 

służą interesom przeżywających się sił społecznych. Znaczenie tych idei i teorii 

polega na tym, że hamują one rozwój społeczeostwa, jego posuwanie się 

naprzód. Są również idee i teorie nowe, postępowe, które służą interesom 

przodujących sił społecznych. Znaczenie ich polega na tym, że ułatwiają rozwój 

społeczeostwa, jego posuwanie się naprzód, przy czym nabierają one tym 

większego znaczenia, im dokładniej odzwierciedlają potrzeby rozwoju 

materialnego życia społeczeostwa. 

Nowe idee i teorie społeczne powstają dopiero wówczas, kiedy rozwój 

materialnego życia społeczeostwa postawił przed społeczeostwem nowe 

zadania. Ale skoro te nowe idee i teorie społeczne powstały, stają się one wielką 

potęgą, ułatwiającą rozwiązanie nowych zadao, wysuniętych przez rozwój 

materialnego życia społeczeostwa, potęgą, ułatwiającą postępowy rozwój 

społeczeostwa. W tym się właśnie ujawnia olbrzymie znaczenie nowych idei, 

nowych teorii, nowych   poglądów  politycznych,   nowych  instytucji   

politycznych, jako czynników organizujących, mobilizujących i 

przekształcających. Nowe idee i teorie społeczne powstają właściwie dlatego, że 

są one niezbędne dla społeczeostwa, że bez ich oddziaływania jako czynnika 

organizującego, mobilizującego i przekształcającego nie można rozwiązad 

dojrzałych już zadao rozwoju materialnego życia społeczeostwa. Nowe idee i 

teorie społeczne, które powstały na gruncie nowych zadao, wysuniętych przez 

rozwój materialnego życia społeczeostwa, torują sobie drogę, stają się 

dorobkiem mas ludowych, mobilizują te masy, organizują je przeciwko 
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przeżywającym się siłom społecznym i ułatwiają w ten sposób obalenie 

przeżywających się sił społecznych hamujących rozwój materialnego życia 

społeczeostwa. 

Tak więc społeczne idee, teorie, instytucje polityczne, powstałe na gruncie 

dojrzałych już zadao rozwoju życia materialnego społeczeostwa, rozwoju bytu 

społecznego — same potem oddziaływają na byt społeczny, na materialne życie 

społeczeostwa stwarzając warunki niezbędne dla ostatecznego rozwiązania 

dojrzałych zadao materialnego życia społeczeostwa i umożliwienia jego dalszego 

rozwoju. 

W związku z tym Marks mówi: 

«Teoria staje się siłą materialną z chwilą, gdy opanowuje masy» («Przyczynek do 

krytyki filozofii prawa Hegla», K.Marks i F. Engels, Dzieła, t. I, str. 614). 

A zatem, by móc oddziaływad na warunki materialnego życia społeczeostwa i 

przyspieszyd ich rozwój, przyspieszyd ich poprawę, partia proletariatu powinna 

się oprzed na takiej teorii społecznej, na takiej idei społecznej, która wiernie 

odzwierciedla potrzeby rozwoju życia materialnego społeczeostwa i potrafi 

wobec tego wprawid w ruch szerokie masy ludowe, potrafi zmobilizowad je i 

zorganizowad w wielką armię partii proletariackiej, gotową rozbid siły reakcyjne i 

utorowad drogę przodującym silom społecznym. 

Upadek «ekonomistów» i mieoszewików tłumaczy się między innymi tym, że nie 

uznawali oni roli teorii przodującej, idei przodującej, jako czynnika 

mobilizującego, organizującego i przekształcającego, że wpadli w wulgarny 

materializm i sprowadzali rolę przodującej teorii, przodującej idei niemal do zera 

— a zatem skazywali partię na biernośd i wegetację. 

Siła i żywotnośd marksizmu-leninizmu polega na tym, że opiera się on na 

przodującej teorii, wiernie odzwierciedlającej potrzeby rozwoju materialnego 

życia społeczeostwa, że podnosi teorię do należnego jej znaczenia i uważa za 

swój obowiązek zużytkowanie jej mobilizującej, organizującej i przekształcającej 

siły do ostatka. 
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Oto jak materializm historyczny rozstrzyga zagadnienie stosunku między bytem 

społecznym a świadomością społeczną, między warunkami rozwoju życia 

materialnego a rozwojem duchowego życia społeczeostwa. 

II. Materializm historyczny. 

Pozostaje do wyjaśnienia zagadnienie: co należy rozumied z punktu widzenia 

materializmu historycznego przez «warunki materialnego życia społeczeostwa”, 

które w ostatniej instancji określają oblicze społeczeostwa, jego idee, poglądy, 

instytucje polityczne itd. 

W samej rzeczy — cóż to za «warunki materialnego życia społeczeostwa», jakie 

są ich cechy charakterystyczne? 

Niewątpliwie w skład pojęcia «warunki materialnego życia społeczeostwa” 

wchodzi przede wszystkim otaczająca społeczeostwo przyroda, środowisko 

geograficzne, które jest jednym z niezbędnych i stałych warunków materialnego 

życia społeczeostwa i oczywiście wpływa na rozwój społeczeostwa. Jaką rolę 

odgrywa środowisko geograficzne w rozwoju społeczeostwa? Czy środowisko 

geograficzne nie jest tym głównym czynnikiem, który decyduje o obliczu społe-

czeostwa, o charakterze ustroju społecznego ludzi, o przejściu od jednego 

ustroju do drugiego? 

Materializm historyczny odpowiada na to pytanie przecząco. Środowisko 

geograficzne jest bezsprzecznie jednym ze stałych i niezbędnych warunków 

rozwoju społeczeostwa i wpływa oczywiście na rozwój społeczeostwa — 

przyśpiesza rozwój społeczeostwa lub go opóźnia. Ale wpływ środowiska 

geograficznego nie jest wpływem decydującym, ponieważ zmiany i rozwój 

społeczeostwa odbywają się bez porównania szybciej aniżeli zmiany i rozwój 

środowiska geograficznego.. W ciągu trzech tysięcy lat minęły jeden po drugim 

w Europie trzy różne ustroje społeczne: ustrój wspólnoty pierwotnej, ustrój 

niewolniczy i ustrój feudalny, we wschodniej zaś części Europy, w ZSRR, 

nastąpiły jeden po drugim nawet cztery ustroje społeczne. Tymczasem w ciągu 

tego okresu warunki geograficzne Europy albo zupełnie się nie zmieniły, albo też 

zmieniły się tak nieznacznie, że geografia nawet o tym nie, wspomina. Jest to 

zupełnie zrozumiałe. Jakiekolwiek poważniejsze zmiany środowiska 

geograficznego wymagają milionów lat, podczas gdy dla najpoważniejszych 
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nawet zmian ustroju społecznego ludzi wystarczy kilkuset lub paru tysięcy lat. 

Wynika stąd jednak, że środowisko geograficzne nie może byd główną przyczyną 

decydującą o rozwoju społecznym, albowiem to, co pozostaje prawie bez 

zmiany w ciągu dziesiątków tysięcy lat, nie może byd główną przyczyną rozwoju 

tego, co ulega zasadniczym zmianom w ciągu setek lat. 

Dalej. Przyrost ludności, ta lub inna gęstośd zaludnienia niewątpliwie należy 

także do pojęcia: «warunki materialnego życia społeczeostwa”, albowiem ludzie 

są niezbędnym elementem warunków materialnego życia społeczeostwa i bez 

pewnej minimalnej liczby ludzi nie może byd żadnego materialnego życia 

społeczeostwa. Czy przyrost ludności nie jest tym głównym czynnikiem, który 

określa charakter ustroju społecznego ludzi? 

Materializm historyczny odpowiada na to pytanie również przecząco. 

Przyrost ludności wpływa oczywiście na rozwój społeczeostwa, ułatwia lub 

opóźnia rozwój społeczeostwa, lecz nie może on byd głównym czynnikiem 

rozwoju społeczeostwa, jego wpływ na rozwój społeczeostwa nie może mied 

charakteru decydującego, albowiem przyrost ludności sam przez się nie 

objaśnia, dlaczego dany ustrój społeczny został zastąpiony przez taki, a nie inny 

nowy ustrój, dlaczego ustrój wspólnoty pierwotnej zastąpiony został właśnie 

przez ustrój niewolniczy, ustrój niewolniczy — przez feudalny, feudalny — przez 

burżuazyjny, a nie przez jakikolwiek inny ustrój. 

Gdyby przyrost ludności był decydującym czynnikiem rozwoju społecznego, to 

większa gęstośd zaludnienia musiałaby bezwarunkowo powoład do życia 

odpowiednio wyższy typ ustroju społecznego. W rzeczywistości jednak tak nie 

jest. Gęstośd zaludnienia w Chinach jest cztery razy większa aniżeli w Stanach 

Zjednoczonych Ameryki, a jednak Stany Zjednoczone Ameryki stoją pod 

względem rozwoju społecznego wyżej aniżeli Chiny, albowiem w Chinach wciąż 

jeszcze panuje ustrój na wpół feudalny, gdy tymczasem Stany Zjednoczone 

'dawno już osiągnęły najwyższy szczebel rozwoju kapitalistycznego. Gęstośd 

zaludnienia w Belgii jest 19 razy większa niż w Stanach Zjednoczonych i 26 razy 

większa niż w ZSRR, a jednak Stany Zjednoczone stoją pod względem rozwoju 

społecznego wyżej aniżeli Belgia, w porównaniu zaś do ZSRR Belgia pozostała w 

tyle o całą epokę dziejową, w Belgii bowiem panuje ustrój kapitalistyczny, gdy 
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tymczasem w ZSRR kapitalizm został już zniesiony i wprowadzony został ustrój 

socjalistyczny. 

Wynika stąd jednak, że przyrost ludności nie jest i nie może byd głównym 

czynnikiem rozwoju społeczeostwa, czynnikiem decydującym o charakterze 

ustroju społecznego, o obliczu społeczeostwa. 

a) Cóż jest w takim razie głównym czynnikiem w systemie warunków 

materialnego życia społeczeostwa, czynnikiem, który stanowi o obliczu 

społeczeostwa, o charakterze ustroju społecznego, o rozwoju społeczeostwa od 

jednego ustroju do drugiego? 

Za taki czynnik materializm historyczny uważa sposób zdobywania środków do 

życia, niezbędnych dla istnienia ludzi, sposób produkcji dóbr materialnych — 

żywności, odzieży, obuwia, mieszkania, opału, narzędzi produkcja itp. — 

niezbędnych dla życia i rozwoju społeczeostwa. 

Aby żyd, trzeba mied żywnośd, odzież, obuwie, mieszkanie, opał itp., aby 

posiadad te dobra materialne, trzeba je produkowad, aby je zaś produkowad, 

trzeba mied narzędzia produkcji, przy których pomocy ludzie wytwarzają 

żywnośd, odzież, obuwie, mieszkanie, opał itp., trzeba umied produkowad te 

narzędzia, trzeba umied posługiwad się tymi narzędziami. 

Narzędzia produkcji, przy których pomocy wytwarza się dobra materialne, 

ludzie, którzy wprawiają w ruch narzędzia produkcji i urzeczywistniają produkcję 

dóbr materialnych dzięki pewnemu doświadczeniu w wytwórczości oraz 

wprawie w wykonywaniu pracy — wszystkie te czynniki razem wzięte tworzą siły 

wytwórcze społeczeostwa. 

Ale siły wytwórcze — to tylko jedna strona wytwórczości, jedna strona sposobu 

produkcji, strona, która jest wyrazem stosunku” ludzi do przedmiotów i sił 

przyrody, wykorzystywanych dla produkcji dóbr materialnych. Drugą stronę 

produkcji, drugą stronę sposobu produkcji, stanowi stosunek człowieka do 

człowieka w procesie produkcji, stosunki produkcji między ludźmi. Ludzie walczą 

z przyrodą i korzystają z niej dla produkcji dóbr materialnych nie jako izolowane, 

odosobnione nawzajem od siebie jednostki, lecz wspólnie, jako grupy, jako 

społeczeostwa. Dlatego produkcja jest zawsze i we wszelkich warunkach 
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produkcją społeczną. Przy wytwarzaniu dóbr materialnych ludzie ustalają 

między sobą te lub inne stosunki wzajemne w obrębie produkcji, te lub inne 

stosunki produkcji. Mogą to byd stosunki współpracy i wzajemnej pomocy ludzi 

wolnych od wyzysku, mogą to byd stosunki panowania i podwładności, mogą to 

byd wreszcie stosunki przejściowe od jednego typu stosunków produkcji do 

innego typu. Ale jakikolwiek charakter miałyby stosunki produkcji, są one — 

zawsze i we wszystkich ustrojach — równie niezbędnym elementem produkcji 

jak siły wytwórcze społeczeostwa. 

«W produkcji — mówi Marks — ludzie oddziaływają nie tylko na przyrodę, lecz 

również wzajemnie na siebie. Produkują oni wyłącznie współdziałając ze sobą w 

pewien sposób i wymieniając wzajemnie swą działalnośd. Aby produkowad, 

ludzie wchodzą ze sobą w określone związki i stosunki i tylko w granicach tych 

społecznych związków i stosunków odbywa się ich oddziaływanie na przyrodę, 

odbywa się produkcja» (K. Marks, «Praca najemna i kapitał», «Książka» 1947 r., 

str. 31). 

Produkcja, sposób produkcji obejmuje więc zarówno siły wytwórcze 

społeczeostwa jak i stosunki produkcji między ludźmi i stanowi zatem wcielenie 

ich jedności w procesie wytwarzania dóbr materialnych. 

b) Pierwsza cecha szczególna produkcji polega na tym, że nie stoi ona nigdy 

przez dłuższy okres czasu na jednym miejscu, lecz zawsze znajduje się w stanie 

przeobrażania się i rozwoju, przy czym przeobrażenia w sposobie produkcji 

wywołują nieuchronnie zmianę całego ustroju społecznego, idei społecznych, 

poglądów politycznych, instytucji politycznych — wywołują przebudowę całego 

układu społecznego i politycznego. Na różnych szczeblach rozwoju ludzie 

posługują się odmiennymi sposobami produkcji albo, prościej mówiąc — 

prowadzą odmienny tryb życia. W okresie wspólnoty pierwotnej istnieje taki 

sposób produkcji, za czasów niewolnictwa — inny sposób produkcji, za czasów 

feudalizmu — jeszcze inny sposób produkcji itd. Stosownie do tego odmienne są 

też i ustroje społeczne ludzi, ich życie duchowe, ich poglądy, ich instytucje 

polityczne. 

Jaki jest sposób produkcji w społeczeostwie, takie jest również. w zasadzie samo 

społeczeostwo, jego idee i teorie, poglądy polityczne i instytucje polityczne. 
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Prościej mówiąc: jaki jest tryb życia ludzi, taki jest sposób ich myślenia. 

Znaczy to, że historia rozwoju społeczeostwa jest przede wszystkim historią 

rozwoju produkcji, historią sposobów wytwarzania, które się kolejno zmieniają 

w ciągu wieków, historią rozwoju sil wytwórczych i stosunków produkcji między 

ludźmi. 

A zatem historia rozwoju społecznego jest zarazem historią samych wytwórców 

dóbr materialnych, historią mas pracujących, które są podstawowym czynnikiem 

procesu produkcji, czynnikiem, urzeczywistniającym produkcję dóbr 

materialnych, niezbędnych dla istnienia społeczeostwa. 

A zatem nauka historii, jeżeli chce byd rzeczywistą nauką, nie może już 

sprowadzad historii rozwoju społecznego do czynów królów i wielkich 

dowódców, do czynów «zdobywców» i «zaborców» paostw, lecz winna się 

przede wszystkim zająd historią wytwórców dóbr materialnych, historią mas 

pracujących, historią ludów. 

A zatem klucza do zbadania praw rządzących dziejami społeczeostwa należy 

doszukiwad się nie w głowach ludzi, nie w poglądach i ideach społeczeostwa, 

lecz w sposobie produkcji, jakim posługuje się społeczeostwo w rozpatrywanym 

okresie historycznym — w ekonomice społeczeostwa. 

A zatem naczelnym zadaniem nauki historycznej jest zbadanie i wykrycie praw 

rządzących produkcją, praw rozwoju sił wytwórczych i stosunków produkcji, 

praw ekonomicznego rozwoju społeczeostwa. 

A zatem partia proletariatu, jeżeli chce byd prawdziwą partią, musi przede 

wszystkim posiąśd znajomośd praw rządzących rozwojem produkcji, praw 

ekonomicznego rozwoju społeczeostwa. 

A zatem, żeby nie omylid się w polityce, partia proletariatu powinna zarówno 

przy układaniu swego programu jak i w działalności praktycznej brad za punkt 

wyjścia przede wszystkim prawa rządzące rozwojem produkcji, prawa 

ekonomicznego rozwoju społeczeostwa. 

c) Druga cecha szczególna produkcji polega na tym, że zmiany w produkcji i jej 

rozwój zaczynają się zawsze od zmian i rozwoju sił wytwórczych, a przede 
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wszystkim — od zmian i rozwoju narzędzi produkcji. Siły wytwórcze są przeto 

najbardziej ruchliwym i rewolucyjnym czynnikiem produkcji. Najpierw zmieniają 

się i rozwijają siły wytwórcze społeczeostwa, potem zaś, w zależności od tych 

zmian i odpowiednio do nich — zmieniają się stosunki produkcji między ludźmi, 

stosunki ekonomiczne ludzi. Nie oznacza to jednak, że stosunki produkcji nie 

wpływają na rozwój sił wytwórczych i że te ostatnie nie są zależne od 

pierwszych. Rozwijając się w zależności od rozwoju sil wytwórczych stosunki 

produkcji same z kolei oddziałują na rozwój sił wytwórczych przyśpieszając go 

lub opóźniając. Należy przy tym zaznaczyd, że stosunki produkcji nie mogą zbyt 

długo pozostawad w tyle za rozwojem sił wytwórczych i znajdowad się z nim w 

sprzeczności, albowiem siły wytwórcze mogą się w pełnej mierze rozwijad tylko 

wtedy, gdy stosunki produkcji są zgodne z charakterem, ze stanem sił 

wytwórczych i otwierają szerokie pole dla rozwoju sił wytwórczych. Dlatego też 

chodby stosunki produkcji nie wiedzied jak daleko pozostawały w tyle poza 

rozwojem sił wytwórczych, to jednak wcześniej czy później muszą się one 

dostosowad — i rzeczywiście dostosowują się do poziomu rozwoju sił wy-

twórczych, do charakteru sił wytwórczych. W przeciwnym razie nastąpiłoby 

zasadnicze naruszenie jedności sił wytwórczych i stosunków produkcji w 

systemie produkcji, załamanie się całokształtu produkcji, kryzys produkcji, 

niszczenie sił wytwórczych. 

Przykładem takiego stanu rzeczy, gdy stosunki produkcji nie odpowiadają 

charakterowi sił wytwórczych, przykładem konfliktu między nimi są kryzysy 

ekonomiczne w krajach kapitalistycznych, gdzie prywatna kapitalistyczna 

własnośd środków produkcji znajduje się w krzyczącej niezgodności ze 

społecznym charakterem procesu produkcji, z charakterem sił wytwórczych. 

Rezultatem tej niezgodności są kryzysy ekonomiczne, prowadzące do niszczenia 

sił wytwórczych, przy czym sama ta niezgodnośd jest ekonomicznym podłożem 

rewolucji socjalnej, której zadanie polega na tym, ażeby zburzyd obecne stosunki 

produkcji i stworzyd nowe, odpowiadające charakterowi sił wytwórczych. 

Odwrotnie, przykładem zupełnej zgodności między stosunkami produkcji a 

charakterem sił wytwórczych jest socjalistyczna gospodarka narodowa w ZSRR, 

gdzie społeczna własnośd środków produkcji w zupełności odpowiada 
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społecznemu charakterowi procesu produkcji i gdzie nie ma wobec tego ani 

kryzysów ekonomicznych, ani niszczenia sił wytwórczych. 

A zatem siły wytwórcze są nie tylko najbardziej dynamicznym i rewolucyjnym 

czynnikiem produkcji. Są one zarazem decydującym czynnikiem w rozwoju 

produkcji. 

Jakie są siły wytwórcze, takie tez muszą byd i stosunki produkcji. 

Jeżeli stan sił wytwórczych odpowiada na pytanie, za pomocą jakich narzędzi 

produkcji ludzie wytwarzają niezbędne dla nich dobra materialne, to układ 

stosunków produkcji odpowiada na inne pytanie: w czyim posiadaniu znajdują 

się środki produkcji (ziemia, lasy, wody, bogactwa wnętrza ziemi, surowce, 

narzędzia produkcji, budynki służące celom produkcji, środki transportu i 

łączności itp.), w czyim rozporządzeniu znajdują się środki produkcji — w rozpo-

rządzeniu całego społeczeostwa czy też w rozporządzeniu poszczególnych 

jednostek, grup, klas, które je wykorzystują dla wyzysku innych jednostek, grup, 

klas. 

Oto schematyczny obraz rozwoju sił wytwórczych od czasów starożytnych aż do 

naszych czasów. Przejście od nieociosanych narzędzi kamiennych do łuku i strzał 

i w związku z tym przejście od myślistwa do oswojenia zwierząt i pierwotnego 

pasterstwa; przejście od narzędzi kamiennych do narzędzi metalowych (topór 

żelazny, radło z żelaznym lemieszem itp.) i odpowiednio do tego przejście do 

uprawy roślin i rolnictwa; dalsze ulepszenie narzędzi metalowych, służących do 

obróbki materiałów, przejście do miecha kowalskiego oraz do garncarstwa i 

odpowiednio do tego rozwój rzemiosła, oddzielenie się rzemiosła od rolnictwa, 

rozwój samodzielnego rzemiosła, a potem manufaktury;  przejście  od  

rzemieślniczych narzędzi produkcji do maszyny i przekształcenie produkcji 

rzemieślniczo-rękodzielniczej w przemysł  maszynowy;  przejście  do  systemu  

maszyn  i powstanie współczesnego  wielkiego przemysłu maszynowego  —  oto 

ogólny, bynajmniej niezupełny obraz rozwoju sił wy twórczych społeczeostwa w 

ciągu dziejów ludzkości. Rozwijali i ulepszali narzędzia produkcji, rzecz prosta, 

ludzie mający związek z produkcją, a nie odbywało się to niezależnie od ludzi — 

a więc wraz ze zmianą i rozwojem narzędzi produkcji przeobrażali się i rozwijali 

również ludzie jako najważniejszy czynnik sił wytwórczych, zmieniało się i 
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rozwijało ich doświadczenie wytwórcze, ich wprawa w wykonywaniu pracy, ich 

umiejętnośd posługiwania się narzędziami produkcji. 

Odpowiednio do zmian i rozwoju sił wytwórczych społeczeostwa w ciągu 

dziejów — zmieniały się i rozwijały stosunki produkcji między ludźmi, 

ekonomiczne stosunki między ludźmi. 

Historia zna pięd zasadniczych typów stosunków produkcji: typ wspólnoty 

pierwotnej, typ niewolniczy, feudalny, kapitalistyczny i socjalistyczny. W ustroju 

wspólnoty pierwotnej podstawą stosunków produkcji była społeczna własnośd 

środków produkcji. Odpowiada to w zasadzie ówczesnemu charakterowi sił 

wytwórczych. Narzędzia kamienne i wynalezione później łuk i strzała wykluczały 

możnośd walki w pojedynkę z siłami przyrody i dzikimi zwierzętami. Aby 

nazbierad owoców w lesie, nałowid ryb w wodzie, zbudowad jakiekolwiek 

mieszkanie, ludzie musieli pracowad wspólnie, jeżeli nie chcieli paśd ofiarą 

śmierci głodowej, dzikich zwierząt lub też sąsiednich społeczeostw. Wspólna 

praca prowadzi do wspólnej własności środków produkcji jak też wytworów 

produkcji. Tu ludzie nie mają jeszcze pojęcia o prywatnej własności środków 

produkcji, jeżeli nie brad pod uwagę osobistej własności niektórych narzędzi 

(produkcji, które były jednocześnie narzędziami obrony przed dzikimi 

zwierzętami. Nie ma tu wyzysku, nie ma klas. W ustroju niewolniczym podstawą 

stosunków produkcji jest własnośd posiadacza niewolników, obejmująca środki 

produkcji, a także wytwórcę — niewolnika, którego właściciel niewolników 

może sprzedad, kupid, zabid jak bydlę. Takie stosunki produkcji odpowiadają w 

zasadzie ówczesnemu stanowi sił wytwórczych. Zamiast narzędzi kamiennych 

ludzie mają teraz do swego rozporządzenia narzędzia metalowe, zamiast 

nędznego i prymitywnego gospodarstwa myśliwskiego, które nie znało ani 

pasterstwa, ani rolnictwa, powstaje pasterstwo, rolnictwo, rzemiosła, podział 

pracy między tymi gałęziami produkcji, powstaje możnośd wymiany wytworów 

produkcji między poszczególnymi ludźmi i społeczeostwami, możnośd 

nagromadzenia bogactw w rękach nielicznych osób, rzeczywiste nagromadzenie 

środków produkcji w rękach mniejszości, możnośd ujarzmienia większości przez 

mniejszośd i przekształcenia członków tej większości w niewolników. Nie ma tu 

już wspólnej i wolnej pracy wszystkich członków społeczeostwa w procesie 

produkcji — panuje tutaj przymusowa praca niewolników, wyzyskiwanych przez 
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nie pracujących właścicieli niewolników. Dlatego też nie ma tu również wspólnej 

własności środków produkcji ani wspólnej własności wytworów produkcji. 

Wspólną własnośd zastąpiła własnośd prywatna. Właściciel niewolników jest tu 

pierwszym i głównym właścicielem w pełnym tego słowa znaczeniu. 

Bogaci i biedni, wyzyskiwacze i wyzyskiwani, pełnoprawni i wyzuci z praw, 

okrutna walka klasowa między nimi — oto obraz ustroju niewolniczego. 

W ustroju feudalnym podstawą stosunków produkcji jest własnośd pana 

feudalnego: całkowita własnośd w stosunku do środków produkcji i niezupełna 

w stosunku do wytwórcy — chłopa paoszczyźnianego, którego pan feudalny nie 

ma już prawa zabid, lecz może sprzedad, kupid. Obok własności feudalnej istnieje 

własnośd indywidualna chłopa i rzemieślnika, obejmująca jego narzędzia pro-

dukcji i gospodarstwo prywatne, własnośd oparta na pracy osobistej. Takie 

stosunki produkcji odpowiadają w zasadzie ówczesnemu stanowi sił 

wytwórczych. Dalsze udoskonalenie sztuki przetapiania i obróbki żelaza; 

rozpowszechnienie pługa żelaznego i warsztatu tkackiego, dalszy rozwój 

rolnictwa, ogrodnictwa, uprawy winnic, ole-jarstwa; powstanie manufaktur 

obok warsztatów rzemieślniczych — oto cechy charakterystyczne ówczesnego 

stanu sił wytwórczych. 

Nowe siły wytwórcze wymagają, aby wytwórca miał pewną inicjatywę w 

procesie produkcji i chęd do pracy, aby był zainteresowany w swej pracy. 

Dlatego też pan feudalny porzuca niewolnika, jako pracownika nie 

zainteresowanego w pracy oraz zupełnie pozbawionego inicjatywy, i woli mied 

do czynienia z chłopem paoszczyźnianym, który ma własne gospodarstwo, 

własne narzędzia produkcji i jest zainteresowany w pracy w stopniu 

niezbędnym, aby go zachęcid do uprawiania ziemi i wypłacania panu 

feudalnemu części swoich plonów w naturze. 

Własnośd prywatna osiąga tu nowy stopieo rozwoju. Wyzysk jest prawie tak 

samo okrutny jak przy niewolnictwie — jest tylko nieco złagodzony. Walka 

klasowa między wyzyskiwaczami i wyzyskiwanymi stanowi podstawową cechę 

ustroju feudalnego. 

W ustroju kapitalistycznym podstawą stosunków produkcji jest kapitalistyczna 

własnośd środków produkcji, nie obejmująca wytwórców — robotników 
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najemnych, których kapitalista nie może ani zabid, ani sprzedad, są oni bowiem 

wolni od zależności osobistej, ale pozbawieni środków produkcji i aby nie 

umrzed z głodu, muszą sprzedawad swoją siłę roboczą kapitaliście i dźwigad 

jarzmo, wyzysku. Obok kapitalistycznej własności środków produkcji istnieje i z 

początku jest bardzo rozpowszechniona własnośd prywatna wyzwolonych z 

niewoli poddaostwa chłopów i rzemieślników, własnośd prywatna środków 

produkcji, oparta na pracy osobistej. Zamiast warsztatów rzemieślniczych i 

manufaktur powstały olbrzymie fabryki wyposażone w maszyny. Zamiast 

majątków szlacheckich, uprawianych przy pomocy pierwotnych chłopskich 

narzędzi produkcji, powstały wielkie kapitalistyczne gospodarstwa rolne, 

prowadzone na podstawie techniki rolniczej i zaopatrzone w maszyny rolnicze. 

Nowe siły wytwórcze wymagają, aby wytwórcy-robotnicy byli bardziej kulturalni 

i pojętni aniżeli zahukani i ciemni chłopi paoszczyźniani, aby mogli poznad 

maszynę i prawidłowo się nią posługiwad. Dlatego też kapitaliści wolą mied do 

czynienia z wolnymi od więzów poddaostwa robotnikami najemnymi, 

dostatecznie kulturalnymi dla umiejętnego posługiwania się maszynami. 

Ale rozwijając siły wytwórcze do olbrzymich rozmiarów kapitalizm uwikłał się w 

nierozwiązalnych dla siebie sprzecznościach. Produkując coraz to więcej 

towarów i zniżając ceny na towary kapitalizm zaostrza konkurencję, rujnuje 

masy drobnych i średnich właścicieli prywatnych, przekształca ich w 

proletariuszy i obniża ich siłę nabywczą, wskutek czego zbyt wyprodukowanych 

towarów staje się niemożliwy. Rozszerzając zaś produkcję i skupiając miliony 

robotników w ogromnych fabrykach kapitalizm nadaje procesowi produkcji 

charakter społeczny i podważa w ten sposób własną podstawę, ponieważ 

społeczny charakter procesu produkcji wymaga społecznej własności środków 

produkcji, a tymczasem własnośd środków produkcji ma w dalszym ciągu 

charakter prywatno-kapitalistyczny, który się nie daje pogodzid ze społecznym 

charakterem procesu produkcji. 

Ta nie dająca się pogodzid sprzecznośd między charakterem sił wytwórczych a 

stosunkami produkcji ujawnia się w periodycznych kryzysach nadprodukcji, 

kiedy kapitaliści nie znajdując zdolnych do zapłaty za towar nabywców, gdyż 

sami doprowadzili masy ludności do ruiny, muszą palid produkty, niszczyd 

gotowe towary, zawieszad produkcję, niszczyd siły wytwórcze, gdy tymczasem 
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miliony ludzi muszą cierpied wskutek bezrobocia i znosid głód nie z powodu 

braku towarów, lecz ponieważ wyprodukowano ich zbyt dużo. 

A więc kapitalistyczne stosunki produkcji przestały odpowiadad stanowi sił 

wytwórczych społeczeostwa i popadły w nie dającą się pogodzid sprzecznośd z 

siłami wytwórczymi. 

A zatem kapitalizm brzemienny jest w rewolucję, która powołana jest do 

zastąpienia obecnej kapitalistycznej własności śiodków produkcji własnością 

socjalistyczną. 

A zatem najostrzejsza walka klasowa między wyzyskiwaczami a wyzyskiwanymi 

stanowi zasadniczą cechę ustroju kapitalistycznego. W ustroju socjalistycznym, 

który jak dotąd został urzeczywistniony tylko w ZSRR, podstawą stosunków 

produkcji jest społeczna własnośd środków produkcji. Nie ma tu już 

wyzyskiwaczy ani wyzyskiwanych. Wytworzone produkty dzieli się według pracy 

zgodnie z zasadą: «kto nie pracuje, ten nie je». Wzajemne stosunki między 

ludźmi w procesie produkcji mają tu charakter stosunków koleżeoskiej 

współpracy i socjalistycznej pomocy wzajemnej pracowników wolnych od 

wyzysku. Stosunki produkcji odpowiadają tu w zupełności stanowi sił 

wytwórczych, albowiem społeczna własnośd środków produkcji wzmacnia 

jeszcze bardziej społeczny charakter procesu produkcji. 

Dlatego też produkcja socjalistyczna w ZSRR nie zna periodycznych kryzysów 

nadprodukcji i związanych z nimi niedorzeczności. Dlatego też siły wytwórcze 

rozwijają się tu w tempie przyśpieszonym, gdyż odpowiadające im stosunki 

produkcji dają im całkowitą swobodę takiego rozwoju. 

Taki jest obraz rozwoju stosunków produkcji między ludźmi w ciągu dziejów 

ludzkości. 

Taka jest zależnośd rozwoju stosunków produkcji od rozwoju sił wytwórczych 

społeczeostwa i przede wszystkim od rozwoju narzędzi produkcji; dzięki tej 

zależności wcześniej czy później zmiany i rozwój sił wytwórczych doprowadzają 

do odpowiednich zmian i rozwoju stosunków produkcji. 

«Używanie i wytwarzanie środków pracy”'(Przez «środki pracy” Marks rozumie 

głównie narzędzia produkcji. — Red.)— mówi Marks — jakkolwiek spotykane w 
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zarodku już u niektórych gatunków zwierząt, stanowi jednakże 

charakterystyczną cechę specyficznie ludzkiego procesu pracy, toteż Franklin 

określa człowieka jako zwierzę wyrabiające narzędzia. Szczątki środków pracy 

mają równie doniosłe znaczenie dla oceny zamierzchłych formacji społeczno-

ekonomicznych jak budowa szczątków szkieletów dla   rozpoznania   organizacji   

zaginionych   gatunków   zwierząt. 

Epoki ekonomiczne różnią się od siebie nie tym, co się wytwarza, lecz tym, jak 

się wytwarza... Środki pracy są nie tylko miernikiem rozwoju ludzkiej siły 

roboczej, lecz są też wykładnikiem stosunków społecznych, w jakich się praca 

odbywa» (K. Marks, «Kapitał», t. I, ser. 121, wydanie 1935 r.). 

I dalej: 

— « Stosunki społeczne są ściśle związane z siłami wytwórczymi. Zdobywając 

nowe siły wytwórcze ludzie zmieniają swój sposób produkcji, a zmieniając swój 

sposób produkcji, sposób zarabiania na życie, zmieniają wszystkie swoje 

stosunki społeczne. Żarna dają nam społeczeostwo panów feudalnych, młyn 

parowy — społeczeostwo kapitalistów przemysłowych” (K. Marks, «Nędza 

filozofii”, «Książka» 1948, str. 149). 

—  «Żyjemy wśród nieprzerwanego wzrostu sił wytwórczych, burzenia 

stosunków społecznych, kształtowania się idei; nieruchoma jest jedynie 

abstrakcja ruchu» (tamże). 

Charakteryzując   materializm    historyczny,    sformułowany    w «Manifeście 

partii komunistycznej”, Engels powiada: 

«Produkcja ekonomiczna i nieuchronnie z niej wynikająca struktura 

społeczeostwa każdej epoki historycznej stanowi podstawę politycznej i 

umysłowej historii tej epoki... Zgodnie z tym (od chwili rozkładu pierwotnego 

gminnego władania ziemią), cała historia była historią walk klasowych, walk 

pomiędzy klasami wyzyskiwanymi a wyzyskującymi, uciskanymi a panującymi na 

różnych szczeblach rozwoju społecznego... Walka ta osiągnęła obecnie taki 

szczebel rozwoju, kiedy klasa wyzyskiwana i uciemiężona (proletariat) nie może 

się już wyzwolid spod panowania klasy wyzyskiwaczy i ciemiężycieli (burżuazji) 

nie wyzwalając zarazem na zawsze całego społeczeostwa od wyzysku, ucisku i 
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walk klasowych...” (Przedmowa Engelsa do niemieckiego wydania «Manifestu», 

1883 r.). 

d) Trzecia cecha szczególna produkcji polega na tym, że nowe siły wytwórcze i 

odpowiadające im stosunki produkcji powstają nie w oderwaniu od dawnego 

ustroju, nie po zniknięciu dawnego, lecz w łonie dawnego ustroju, powstają nie 

jako wynik celowej, świadomej działalności ludzkiej, lecz żywiołowo, 

nieświadomie, niezależnie od woli ludzkiej. Powstają one żywiołowo i 

niezależnie od woli ludzkiej z dwóch przyczyn. 

Po pierwsze, dlatego że ludzie nie mogą dowolnie wybierad tego lub innego 

sposobu produkcji, każde bowiem nowe pokolenie wstępując w życie zastaje już 

gotowe siły wytwórcze i stosunki produkcji, będące wynikiem pracy poprzednich 

pokoleo, a wobec tego musi ono na razie przyjąd wszystko to, co znajduje w 

stanie gotowym w dziedzinie produkcji, musi się do tego przystosowad, aby mied 

możnośd wytwarzania dóbr materialnych. 

Po drugie, dlatego że udoskonalając te lub inne narzędzia produkcji, ten lub inny 

element sił wytwórczych, ludzie nie uświadamiają sobie, nie rozumieją i nie 

zastanawiają się nad tym, do jakich konsekwencji społecznych muszą 

doprowadzid te ulepszenia, lecz myślą tylko o swoich interesach codziennych, o 

tym, jak sobie ulżyd w pracy i osiągnąd dla siebie jakąś bezpośrednią namacalną 

korzyśd. Gdy niektórzy członkowie wspólnoty pierwotnej przechodzili stopniowo 

i omackiem od narzędzi kamiennych do narzędzi żelaznych, to nie wiedzieli 

oczywiście i nie zastanawiali się nad tym, do jakich konsekwencji społecznych 

doprowadzi ta innowacja, nie rozumieli i nie uświadamiali sobie tego, że 

przejście do narzędzi metalowych oznacza przewrót w produkcji, który 

doprowadzi koniec kooców do niewolnictwa, chcieli oni po prostu ulżyd sobie w 

pracy, i osiągnąd najbliższą namacalną korzyśd — ich świadoma działalnośd 

ograniczała się do ciasnych ram tej codziennej korzyści osobistej. 

Gdy w okresie ustroju feudalnego młoda burżuazja Europy zaczęła budowad 

obok drobnych warsztatów cechowych wielkie manufaktury i posuwała w ten 

sposób naprzód rozwój sił wytwórczych społeczeostwa, to nie wiedziała ona 

oczywiście i nie zastanawiała się nad tym, do jakich konsekwencji społecznych 

doprowadzi ta innowacja, nie uświadamiała sobie i nie rozumiała, że ta 
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«drobna» innowacja doprowadzi do takiego przegrupowania sił społecznych, 

które musi w koocu wywoład rewolucję zarówno przeciw władzy królewskiej, 

której dobrodziejstwa ta burżuazja tak bardzo ceniła, jak przeciwko szlachcie, 

jakkolwiek najlepsi przedstawiciele burżuazji często marzyli o dostaniu się do 

szeregów szlacheckich. Chciała ona po  prostu zmniejszyd koszty produkcji  

towarów,  rzucid jak najwięcej towarów na rynki Azji i dopiero co odkrytej 

Ameryki oraz otrzymad jak najwięcej zysków — jej świadoma działalnośd 

ograniczała się do ciasnych ram tej codziennej praktyki. 

Gdy kapitaliści rosyjscy wraz z kapitalistami cudzoziemskimi usilnie krzewili w 

Rosji nowoczesny wielki przemysł maszynowy pozostawiając nietknięty carat i 

oddając chłopów na pożarcie obszarnikom, to nie wiedzieli oczywiście i nie 

zastanawiali się nad tym, do jakich konsekwencji społecznych doprowadzi ten 

poważny rozwój sił wytwórczych, nie uświadamiali sobie i nie rozumieli, że ten 

poważny skok wzwyż w dziedzinie sił wytwórczych społeczeostwa doprowadzi 

do takiego przegrupowania sił społecznych, które pozwoli proletariatowi 

przyciągnąd do siebie chłopstwo i dokonad zwycięskiej rewolucji socjalistycznej 

— chcieli oni po prostu jak najbardziej rozwinąd produkcję przemysłową, 

zawładnąd ogromnymi rynkami wewnętrznymi, stad się monopolistami i 

wypompowad z gospodarstwa narodowego jak najwięcej zysków — ich 

świadoma działalnośd nie wychodziła poza ramy ich codziennych, czysto prak-

tycznych interesów. 

W związku z tym Marks mówi: 

«W społecznym wytwarzaniu swego życia (tj. w produkcji dóbr materialnych, 

niezbędnych do życia ludzi — Red.) ludzie wchodzą w określone, konieczne, 

niezależne''' od ich woli stosunki — stosunki produkcji, które odpowiadają 

określonemu szczeblowi rozwoju ich materialnych sił wytwórczych” 

(«Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej”, K. Marks, Dzieła wybrane, t. I, 

«Książka» 1947 r., str. 369—370). 

Nie znaczy to jednak, że zmiana stosunków produkcji i przejście od dawnych 

stosunków produkcji do nowych odbywa się gładko, bez konfliktów, bez 

wstrząsów. Odwrotnie, takie przejście odbywa się zazwyczaj przez obalenie w 

drodze rewolucji dawnych stosunków produkcji i zaprowadzenie nowych. Aż do 
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pewnego czasu rozwój sił wytwórczych i zmiany w dziedzinie stosunków 

produkcji odbywają się żywiołowo, niezależnie od woli ludzi. Trwa to jednak 

tylko do określonego momentu, do chwili, gdy nowopowstałe i rozwijające się 

siły  wytwórcze   zdołają  należycie   dojrzed.   Kiedy  zaś  nowe  siły Wytwórcze 

już dojrzały, wtedy istniejące stosunki produkcji i ich przedstawiciele — klasy 

panujące, stają się tą «nieprzezwyciężoną” zaporą, którą można usunąd z drogi 

jedynie przy pomocy świadomej działalności nowych klas, w drodze 

zastosowania przez te klasy przemocy, w drodze rewolucji. Tutaj ujawnia się 

najdobitniej doniosła rola nowych idei społecznych, nowych instytucji 

politycznych, nowej władzy politycznej, powołanych do zniesienia przemocą 

dawnych stosunków produkcji. Na gruncie konfliktu między nowymi siłami 

wytwórczymi a dawnymi stosunkami produkcji, na gruncie nowych potrzeb 

ekonomicznych społeczeostwa powstają nowe idee społeczne, nowe idee 

organizują i mobilizują masy, masy zespalają się w nową armię polityczną, 

tworzą nową władzę rewolucyjną i używają jej dla zniesienia siłą starego ładu w 

dziedzinie stosunków produkcji i dla ugruntowania nowego ładu. Żywiołowy 

proces rozwoju ustępuje miejsca świadomej działalności ludzi, rozwój pokojowy 

— dokonywanemu przemocą przewrotowi, ewolucja — rewolucji. 

«W walce z burżuazją — mówi Marks — proletariat z konieczności jednoczy się 

w klasę... staje się w drodze rewolucji klasą panującą i jako klasa panująca znosi 

przemocą dawne stosunki produkcji” («Manifest partii komunistycznej”, 

«Książka» 1948, str. 62). 

I dalej: 

—  «Proletariat wykorzysta swoje panowanie polityczne po to, aby krok za 

krokiem wyrwad z rąk burżuazji cały kapitał, aby scentralizowad wszystkie 

narzędzia produkcji w ręku paostwa, tj. w ręku proletariatu zorganizowanego 

jako klasa panująca, i by możliwie jak najprędzej zwiększyd masę sił 

wytwórczych” (tamże, str. 61). 

—  «Przemoc jest akuszerką każdego starego społeczeostwa, brzemiennego w 

nowe” (K. Marks, «Kapitał», 1.1, str. 603,193 5 r.). 
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Oto genialne sformułowanie istoty materializmu historycznego, dane przez 

Marksa w r. 1859 w historycznej wagi « Przedmowie” do jego znakomitego 

dzieła «Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej”: 

«W społecznym wytwarzaniu swego życia ludzie wchodzą w określone, 

konieczne, niezależne od ich woli stosunki — stosunki produkcji, które 

odpowiadają określonemu szczeblowi rozwoju ich materialnych sił wytwórczych. 

Całokształt tych stosunków produkcji tworzy ekonomiczną strukturę 

społeczeostwa, realną podstawę, na której wznosi się nadbudowa prawna i 

polityczna i której odpowiadają określone formy świadomości społecznej. 

Sposób produkcji życia materialnego uwarunkowuje społeczny, polityczny i 

duchowy proces życia w ogólności. Nie świadomośd ludzi określa ich byt, lecz, 

przeciwnie, ich byt społeczny określa ich świadomośd. Na określonym szczeblu 

swego rozwoju materialne siły wytwórcze społeczeostwa popadają w 

sprzecznośd z istniejącymi stosunkami produkcji albo — co jest tylko prawnym 

tego wyrazem — ze stosunkami własności, w których łonie one się dotąd 

rozwijały. Z form rozwoju sił wytwórczych stosunki te zamieniają się w ich 

kajdany. Wówczas następuje epoka rewolucji socjalnej. Wraz ze zmianą podłoża 

ekonomicznego odbywa się mniej lub bardziej szybko przewrót w całej 

olbrzymiej nadbudowie. Przy rozpatrywaniu takich przewrotów należy zawsze 

odróżniad przewrót materialny w warunkach ekonomicznych produkcji, dający 

się stwierdzid ze ścisłością nauk przyrodniczych — od form prawnych, 

politycznych, religijnych, artystycznych lub filozoficznych, krócej: od form 

ideologicznych, w jakich ludzie uświadamiają sobie ten konflikt i zwalczają go. 

Podobnie jak nie można sądzid o poszczególnym człowieku na podstawie tego, 

co on sam o sobie myśli, tak też nie można sądzid o takiej epoce przewrotu na 

podstawie jej świadomości. Odwrotnie, świadomośd tę należy wytłumaczyd jako 

wynikającą ze sprzeczności życia materialnego, z istniejącego konfliktu między 

społecznymi siłami wytwórczymi a stosunkami produkcji. Żadna formacja 

społeczna nie ginie, zanim się nie rozwiną wszystkie te siły wytwórcze, którym 

daje ona dostateczne pole rozwoju, i nowe wyższe stosunki produkcji nie 

zjawiają się nigdy, zanim w łonie starego społeczeostwa nie dojrzeją materialne 

warunki ich istnienia. Dlatego też ludzkośd stawia sobie zawsze tylko takie 

zadania, które jest w stanie rozwiązad, albowiem przy bliższym ich rozpatrzeniu 



35 
 

okazuje się zawsze, że samo zadanie wylania się dopiero wówczas, kiedy 

warunki materialne do jego rozwiązania już istnieją lub co najmniej znajdują się 

w procesie stawania się» (K. Marks, Dzieła wybrane, t.1, «Książka» 1947 r. str. 

.369—370). 

Tak się rzecz ma z materializmem marksistowskim, gdy się go weźmie w 

zastosowaniu do życia społecznego, w zastosowaniu do historii społeczeostwa. 

Takie są podstawowe cechy materializmu dialektycznego i historycznego. 


