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PRZEDMOWA DO DRUGIEGO WYDANIA 
 
 
Praca poniższa jest przedrukiem trzech, artykułów, które zamieściłem w 1872 r. 
w lipskim „Paostwie Ludowym”1. W owym czasie spłynęło właśnie na Niemcy 
błogosławieostwo miliardów francuskich2; długi paostwowo zostały spłacone; 
pobudowano twierdze i koszary; odnowiono broo i zapasy wojenne; wzrosły też 
nagle w sposób niesłychany kapitały, którymi można było rozporządzad, oraz 
ilośd gotówki w obiegu; a wszystko to stało się akurat w tym, czasie, gdy Niemcy 
wystąpiły na arenie światowej nie tylko jako „mocarstwo zjednoczone”, ale 
również jako wielki kraj przemysłowy, Temu ich młodemu wielkiemu 
przemysłowi miliardy nadały potężny rozmach; one to przede wszystkim 
spowodowały krótki i pełny złudzeo okres powojennego dobrobytu i 
bezpośrednio potem, w 1873—1874 r., ów wielki krach, w którym Niemcy 
złożyły dowód, że są krajem przemysłowym zdolnym do wejścia na rynki 
światowe. 
 
Okres, kiedy stary kraj kulturalny dokonywa takiego — i to na dom i nr w tempie 

przyśpieszonym przez pomyślne okoliczności —przejścia od mann faktur i 

drobnych przedsiębiorstw do wielkiego przemysłu, bywa też przeważnie 

okresem „głodu mieszkaniowego”.   Z jednej strony masy robotników rolnych 

przenoszą się nagle do wielkich miast przekształcających się w ośrodki 

przemysłowe; z drugiej strony rozplanowanie miast starszego typu już nie 

odpowiada potrzebom nowopowstającego wielkiego  przemysłu  i komunikacji, 

której ten wymaga; poszerza się ulice i przebija się nowe; przeprowadza się 

środkiem miasta koleje żelazne. W tym samym czasie, kiedy robotnicy tłumnie 

napływają, mieszkania robotnicze masowo się burzy. Stąd więc nagły brak 

mieszkao dla robotników i dla zdanego na klientelę robotniczą handlu 

detalicznego i rzemiosła. W miastach, które od razu powstawały jako ośrodki 

przemysłowe, ten głód mieszkaniowy jest prawie że nieznany. Na przykład w 

Manchesterze, Leedsie, Bradfordzie, Barmen-Elberfeldzie. Natomiast w 

Londynie, Paryżu, Berlinie czy Wiedniu brak mieszkao przybierał w swoim czasie 

formy ostre i po większej części trwa chronicznie nadal. Właśnie ów ostry głód 

mieszkaniowy, będący oznaką dokonywającej się w Niemczech rewolucji 

przemysłowej, powodował, że prasa była wówczas pełna rozpraw o „kwestii 

mieszkaniowej”; a zachęcał on też do wszelkiego rodzaju znachorstwa 
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społecznego. Cały szereg takich artykułów zabłąkał się również do „Volksstaat” 

*„Paostwa Ludowego”+. Anonimowy autor — jak się później okazało, pan dr 

med. A. Mülberger z Wirtembergii — uważał, że sposobnośd nadaje się po temu, 

ażeby na przykładzie tego zagadnienia wykazad robotnikom niemieckim 

cudowne działanie proudhonowskiego uniwersalnego leku społecznego. A gdy 

wyraziłem redakcji swe zdziwienie, iż zamieściła tak osobliwe artykuły, 

zaproponowano mi, bym na nie odpowiedział — co też uczyniłem (ob. rozdział 

pierwszy: Jak Proudhon rozwiązuje kwestię mieszkaniową). Po tej serii moich 

artykułów nastąpiła wkrótce druga, treścią z nimi związana, w której opierając 

się na pracy drą Emila Saxa rozpatrzyłem filantropijno - burżuazyjne ujęcie danej 

sprawy (ob. rozdział drugi: Jak burżuazja rozwiązuje kwestię mieszkaniową). Po 

dłuższej przerwie p. dr Mülberger zaszczycił mię odpowiedzią na moje artykuły, 

która to odpowiedź zmusiła mię do repliki (ob. rozdział trzeci: Dodatek — O 

Proudhonie i kwestii mieszkaniowej).  Na tym skooczyła się zarówno polemika 

jak i moje specjalne zajmowanie się tą sprawą.   Taka jest historia powstania 

tych trzech serii moich artykułów, które wyszły również jako odbitka w postaci 

broszury. To, że zachodzi obecnie potrzeba przedrukowania ich, mam 

niewątpliwie do zawdzięczenia znów troskliwej opiece nade mną rządu Rzeszy 

niemieckiej, który zakazem swym jak zwykle niezmiernie zwiększył pokup mej 

broszury, za co też niniejszym składam mu uniżone me podziękowanie. 

Tekst przed nowym wydaniem przejrzałem, poczyniłem pewne dodatki i uwagi 
oraz musiałem też sprostowad jeden drobny błąd z dziedziny ekonomii, bo mój 
przeciwnik, dr Mülberger, niestety go nie wykrył. 
 
I dopiero przeglądając tę pracę uświadamiam sobie w całej rozciągłości, jak 

olbrzymie postępy zrobił w ciągu ostatnich lat czternastu międzynarodowy ruch 

robotniczy. Wtedy było to jeszcze faktem, że „robotnicy mówiący językami 

romaoskimi od lat dwudziestu nie mieli żadnego innego pokarmu dla ducha 

poza dziełami Proudhona” lub co najwyżej poza dalszym ujednostronnieniem 

proudhonizmu przez ojca „anarchizmu” Bakunina; który widział w Proudhonie 

„mistrza nas wszystkich” — notre maitre a nous tous. Jakkolwiek proudhoniści 

stanowili we Francji pośród robotników zaledwie drobną sektę, to jednak oni 

jedni mieli wówczas jakiś określony i sformułowany program i oni tylko mogli 

objąd w czasie Komuny kierownictwo spraw ekonomicznych: W Belgii 
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proudhonizm panował niepodzielnie wśród robotników walooskich, a w 

Hiszpanii i we Włoszech wszystko w ruchu robotniczym, z bardzo 

odosobnionymi wyjątkami, co nie było anarchistyczne, było zdecydowanie pod 

wpływem Proudhona. A dziś? We Francji Proudhon jest dla robotników 

człowiekiem zupełnie już skooczonym i zwolenników posiada jeszcze tylko 

wśród radykalnej burżuazji i drobnomieszczaostwa, którzy to zwolennicy jego, 

jako że są proudhonistami, mienią się też „socjalistami”, ale przez robotników 

socjalistycznych właśnie najbardziej są zwalczani. W Belgii Flamandzi odebrali 

Walonom kierownictwo ruchu, usunęli proudhonizm i ruch potężnie wzmogli. W 

Hiszpanii i we Włoszech fala anarchizmu, wysoka w latach siedemdziesiątych, 

już spłynęła i uniosła z sobą resztki proudhonizmu; a jeżeli nowa partia we 

Włoszech dopiero się tworzy, wykrystalizowuje, to natomiast w Hiszpanii owo 

niewielkie jądro, które jak Nueva Federación Madrilena pozostawało 

niezmiennie wierne Radzie Generalnej Międzynarodówki, rozwinęło się dzisiaj w 

silną partię, która — jak to widad nawet z prasy republikaoskiej — podrywa 

wpływy burżuazyjnych republikanów wśród robotników o wiele skuteczniej, niż 

potrafili to kiec wiek czynid ich hałaśliwi anarchistyczni poprzednicy. Miejsce 

zapomnianych dzieł Proudhona u większości robotników w krajach romaoskich 

zajął „Kapitał”, „Manifest Komunistyczny” i szereg innych pism szkoły 

marksistowskiej, a zasadnicze żądanie Marksa —objęcie w imieniu 

społeczeostwa wszystkich środków produkcji przez proletariat, który staje się 

jedynym dzierżycielem władzy politycznej — jest dziś dążeniem, całej 

rewolucyjnej klasy robotniczej również i w tych krajach. 

Jeżeli tedy proudhonizm został ostatecznie wyparty ze środowiska robotniczego 

również i w romaoskich krajach, jeżeli, zgodnie z właściwym swoim 

przeznaczeniem, służy on jeszcze tylko radykałom francuskim, hiszpaoskim, 

włoskim i belgijskim za wyraz ich burżuazyjnych i drobnomieszczaoskich 

zachcianek, to po cóż jeszcze dzisiaj do niego powracad? Po co przez przedruk 

niniejszych artykułów zwalczad na nowo już nieżyjącego przeciwnika! 

Po pierwsze dlatego, że te artykuły nie ograniczają się do samej tylko polemiki z 
Proudhonem i jego niemieckimi przedstawicielami. Z podziału pracy, który 
istniał pomiędzy Marksem a mną, mnie przypadło reprezentowanie naszych 
poglądów w prasie periodycznej i zwłaszcza zwalczanie zapatrywao 
przeciwników, aby dad Marksowi czas na opracowanie wielkiego swego 
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zasadniczego dzieła. Ja więc miałem wyłuszczad — najczęściej w formie 
polemicznej — nasz sposób zapatrywania w przeciwstawieniu do innych 
poglądów. Tak ma się rzecz i tutaj. Pierwszy i drugi rozdział zawierają nie tylko 
krytykę proudhonowskiego ujęcia kwestii mieszkaniowej, ale i nasz własny 
pogląd. 
Po drugie, Proudhon odegrał jednak zbyt poważną rolę w historii europejskiego 
ruchu robotniczego, aby mógł tak po prostu tylko pójśd w zapomnienie. 
Teoretycznie obalony, praktycznie usunięty na bok, jest on jednak z punktu 
widzenia historycznego nadal interesujący. Kto się zajmuje nieco szczegółowiej 
socjalizmem nowoczesnym, ten musi znad również i „przezwyciężone” w tym 
ruchu stanowiska.„Nędza filozofii” Marksa napisana była na kilka lat przedtem, 
zanim Proudhon ogłosił praktyczne swoje propozycje reformy społecznej; Marks 
mógł w tej pracy swojej odkryd i skrytykowad bank wymienny Proudhona tylko 
w jego formie zarodkowej. Praca niniejsza uzupełnia przeto pod tym względem 
książkę Marksa o Proudhonie, chociaż niestety w bardzo niedostatecznej mierze. 
Marks byłby to zrobił o wiele lepiej, trafniej i w sposób bardziej przekonywający. 
Wreszcie zaś, burżuazyjny i drobnomieszczaoski socjalizm jest w Niemczech aż 

do dnia dzisiejszego licznie reprezentowany.   Ma swych przedstawicieli z jednej 

strony w osobach tzw. „Kathedersozialisten”  *pseudosocjalistów na katedrach 

uniwersyteckich+ tudzież wszelkiego rodzaju przyjaciół ludzkości, u których wciąż 

jeszcze dużą odgrywa rolę ich chęd uczynienia robotników właścicielami 

mieszkao; w stosunku do tych „socjalistów” niniejsza praca moja wciąż jeszcze 

posiada sens. Z drugiej zaś strony w samej partii socjaldemokratycznej, wraz z jej 

frakcją parlamentarną włącznie, socjalizm drobnomieszczaoski pewnego typu 

ma swych przedstawicieli. A mianowicie, uznaje się tam wprawdzie za słuszne 

zasadnicze poglądy nowoczesnego socjalizmu tudzież żądanie uspołecznienia 

wszystkich środków produkcji, ale możliwośd urzeczywistnienia tego widzi się 

dopiero w jakiejś bardzo dalekiej przyszłości, której dziś praktycznie nawet 

przewidzied się nie da.  W teraźniejszości jest się więc wskutek tego skazanym 

na społeczną łataninę i można, zależnie od okoliczności, sympatyzowad z 

najbardziej nawet reakcyjnymi dążeniami do tzw. „dźwigania klas pracujących 

wzwyż”.   Istnienia takiego kierunku uniesposób żadną  miarą uniknąd  w 

Niemczech, które są krajem kołtuostwa par excellence, i to w okresie, kiedy 

rozwój przemysłowy gwałtownie i  masowo wyrywa z  korzeniem to 

zakorzenione od wieków kołtuostwo.   Kierunek ten nie jest zresztą zgoła 

niebezpieczny dla ruchu robotniczego wobec zdumiewająco zdrowego rozsądku 
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naszych robotników, którego tak świetne dali oni dowody zwłaszcza w ostatnich 

ośmiu latach walki z ustawą wyjątkową przeciw socjalistom, z policją i z 

sędziami. Należy jednak jasno zdawad sobie sprawę z tego, że taki kierunek 

istnieje. A jeśli — jak to jest i nieuniknione, i nawet pożądane — przybierze on 

kiedyś później formę bardziej zdecydowaną i w bardziej określony sposób się 

zarysuje, wówczas dla sformułowania swojego programu będzie on musiał 

cofnąd się do swych poprzedników, przy czym z trudnością chyba da się pominąd 

Proudhona. 

Rdzeo zarówno burżuazyjnego jak i drobnomieszczaoskiego rozwiązani kwestii 
mieszkaniowej leży w tym, że robotnik ma posiadad swoje mieszkanie na 
własnośd. A na ten właśnie punkt rozwój przemysłowy Niemiec w ostatnich 
dwudziestu latach szczególne rzucił światło. W żadnym innym kraju nie ma tylu 
robotników najemnych, będących właścicielami nie tylko mieszkania swego, lecz 
również ogrodu lub pola; a oprócz takich robotników-właścicieli mieszkao jest 
jeszcze wielu innych, którzy dom i ogród lub pole dzierżawią, przy czym 
dzierżawa ta zapewnia im dach nad głową w sposób dosyd trwały.   Wiejski 
przemysł domowy w połączeniu z ogrodownictwem lub niedużym 
gospodarstwem rolnym tworzy szeroką bazę dla młodego dziś w Niemczech 
wielkiego przemysłu; na zachodzie robotnicy są przeważnie właścicielami, na 
wschodzie przeważnie dzierżawcami swych strzech domowych. Takie połączenie 
przemysłu domowego z uprawą ogrodu lub roli zapewniające robotnikom dach 
nad głową znajdujemy nie tylko wszędy tam, gdzie tkactwo ręczne toczy jeszcze 
walkę z mechanicznym warsztatem tkackim: nad dolnym Renem i w Westfalii, w 
górach Saksonii i na Śląsku — znajdujemy je też tam wszędzie, gdzie przemysł 
domowy wcisnął się jako proceder na wieś, jak na przykład w Lesie Turyoskim i 
w Rhön. W czasie debat nad monopolem tytoniowym okazało się, do jakiego 
stopnia już i wyrób cygar uprawiany jest jako wiejskie zajęcie domowe, tak że 
gdziekolwiek zapanuje nędza wśród drobnych właścicieli chłopskich, jak np. 
przed kilku laty w Eifel, ze szpalt prasy burżuazyjnej rozlega się natychmiast 
nawoływanie, aby wprowadzid, jako jedyny środek zaradczy, ten czy inny 
przemysł domowy wiejski. I rzeczywiście, zarówno coraz to wzrastający 
niedostatek u niemieckich chłopów działkowych jak i ogólna sytuacja przemysłu 
niemieckiego wywołują to dążenie do wprowadzania wiejskiego przemysłu 
domowego w coraz szerszym zakresie. Zjawisko to stanowi szczególną 
osobliwośd Niemiec. We Francji spotykamy się z czymś podobnym tylko zupełnie 
wyjątkowo, na przykład w okolicach, gdzie hodują jedwabniki; w Anglii, gdzie nie 
istnieją wcale drobni chłopi, wiejski przemysł domowy polega na tym, że pracują 
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żony i dzieci dniówkowych najemników rolnych; w jednej tylko Irlandii 
znajdujemy domowy przemysł odzieżowy, uprawiany podobnie jak w Niemczech 
przez rodziny naprawdę chłopskie. 
O  Rosji oraz innych krajach nie reprezentowanych na światowym rynku 
przemysłowym oczywiście tutaj nie mówimy. 
W Niemczech na wielkich połaciach kraju istnieje tedy dzisiaj stan 
uprzemysłowienia, na pierwszy rzut oka podobny do tego, który panował 
powszechnie przed wprowadzeniem do przemysłu maszyn. Ale to tylko na 
pierwszy rzut oka. Wiejski przemysł domowy, połączony z ogrodownictwem i 
uprawą roli, stanowił w poprzednich czasach dla klasy pracującej, przynajmniej 
w krajach postępu przemysłowego, podstawę sytuacji materialnie znośnej, 
miejscami wygodnej, ale też był on powodem jej nicości umysłowej i politycznej. 
Wytwór pracy ręcznej i koszt jego wyprodukowania określał cenę rynkową, a 
przy znikomo małej w porównaniu z dzisiejszą wydajności pracy rynki zbytu z 
reguły wzrastały szybciej niźli podaż. Tak około połowy zeszłego stulecia rzeczy 
te się miały w Anglii oraz częściowo we Francji, mianowicie w przemyśle 
włókienniczym. W Niemczech, które się wtedy właśnie dopiero dźwigały ze 
spustoszenia w wojnie trzydziestoletniej, i to w okolicznościach 
najniepomyślniejszych, sprawa ta wyglądała jednak zupełnie inaczej; jedyny 
przemysł domowy, który pracował tutaj na rynek światowy — płóciennictwo 
było tak obłożone podatkami oraz uciskane ciężarami feudalnymi, że nie 
dopomagało ono chłopu-tkaczowi do wznoszenia się ponad bardzo niski ogólny 
poziom życia pozostałego chłopstwa. Ale bądź co bądź wiejski robotnik 
przemysłowy miał jednak w owych czasach byt do pewnego stopnia 
zapewniony. 
 
Zmieniło się to wszystko po wprowadzeniu maszyn. O cenie decydował teraz 
wytwór pracy maszynowej, a wraz z tą ceną spadła również i płaca robocza w 
przemyśle domowym. Robotnik zaś musiał godzid się na tę płacę lub szukad 
sobie innej pracy; tego wszelako czynid nie mógł nie stając się proletariuszem, 
tzn. nie porzucając swego domku, ogródka i pólka — własnych lub 
dzierżawionych. Na to zaś mógł się zdecydowad tylko w razach wyjątkowych. W 
ten to sposób uprawianie ogrodu i poła przez dawnych wiejskich tkaczy 
ręcznych stało się przyczyną tego, że walka pomiędzy krosnem ręcznym, a 
mechanicznym warsztatem tkackim tak bardzo  się wszędzie w Niemczech, 
przewlekała i dotąd jeszcze nie jest rozegrana. W walce tej okazało się po raz 
pierwszy, zwłaszcza w Anglii, że ta sama przyczyna, która przedtem   była  
podstawą  pewnego  względnego  dobrobytu  robotników - posiadanie przez 
nich własnych środków produkcji — stawała się teraz c nich  zawadą i 
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nieszczęściem. W przemyśle tkacki warsztat mechaniczny wyparł krosno ręczne; 
w rolnictwie gospodarka na wielką skalę (według zasad naukowych,  za   pomocą   
technicznie udoskonalonych narzędzi) zwyciężyła gospodarkę drobną. Lecz, 
podczas gdy w obu tych dziedzinach wytwórczości praca zbiorowa i stosowanie 
maszyn oraz nauki stały się regułą społeczną domek, ogródek, pólko i warsztat 
tkacki przykuwały wiejskiego robotnika przemysłowego do przestarzałej metody 
wytwarzania w pojedynkę oraz do pracy ręcznej.   Posiadanie domu i ogrodu 
było obecnie o wiele mniej warte niż całkowita swoboda ruchów.   Żaden 
robotnik fabryczny nie byłby się zamienił z ręcznym tkaczem wiejskim, który 
powoli, ale niechybnie ginął z głodu. 
Niemcy  pojawiły się późno na rynku światowym; nasz wielki przemysł datuje się 

z lat czterdziestych; rozkwitł on po raz pierwszy dzięki rewolucji 1848 r. i mógł 

się rozwinąd w całej pełni dopiero wtedy, gdy rewolucje 1866 i  1870 r. usunęły 

mu z drogi przynajmniej najgorsze przeszkody natury politycznej.   Lecz zastał on 

rynek światowy po większej części już zajęty. Artykułów masowego spożycia 

dostarczała Anglia, artykułów wyrafinowanego zbytku — Francja.   Niemcy nie 

mogły jednych pobid ceną, a drugich jakością. Nie pozostało im tedy nic innego, 

jak tylko — zgodnie z trybem, którego się dotychczas produkcja niemiecka, 

trzymała — wcisnąd się na rynek światowy zrazu z takimi artykułami, które były 

dla Anglików nazbyt drobne, a dla Francuzów nazbyt marne. Ulubiona niemiecka 

praktyka oszukaocza, polegająca na posyłaniu dobrych próbek, a potem 

kiepskiego towaru na rynku światowym rychło srodze się zemściła i musiała w 

znacznej mierze upaśd; z drugiej zaś strony konkurencja nadprodukcji spycha 

stopniowo nawet solidnych Anglików na śliską drogę pogarszania jakości 

towaru; dopomogło to Niemcom, którzy na tym polu są nie do prześcignięcia. W 

ten sposób doszliśmy w koocu do posiadania wielkiego przemysłu i odgrywana 

pewnej roli na rynku światowym.  Ale nasz wielki przemysł pracuje nieomal 

wyłącznie na rynek wewnętrzny (wyjąwszy przemysł żelazny,  w którym 

produkcja znacznie przewyższa zapotrzebowanie wewnętrzne), a nasz wywóz 

masowy składa się z niesłychanej ilości artykułów drobnych, do których wielki 

przemysł dostarcza co najwyżej półfabrykatów, ale które wyrabia przeważnie 

przemysł domowy wiejski. 

I tutaj występuje w całej swej wspaniałości „błogosławieostwo” posiadania 
przez nowoczesnego robotnika domu i gruntu na własnośd. Nigdzie — chyba 
nawet w irlandzkim przemyśle domowym — nie ma tak haniebnie niskich płac 
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jak w przemyśle domowym niemieckim. To, co rodzina wypracuje we własnym 
ogródku i na własnym pólku, to konkurencja pozwala kapitaliście odciągnąd od 
ceny płaconej za siłą roboczą; robotnicy zmuszeni są przyjmowad wszelką płacą 
akordową, bo w przeciwnym razie nie dostaną żadnej, a z samej uprawy swego 
gruntu wyżyd nie zdołają; z drugiej zaś strony właśnie ten grunt i jego uprawa 
przykuwa ich do miejsca i nie pozwala im się obejrzed za innym zajęciem. W tym 
tkwi przyczyna, umożliwiająca Niemcom w całym szeregu drobnych artykułów 
wytrzymanie konkurencji na rynku światowym.  Cały zysk od kapitału wyciąga 
się z tego, co się odejmuje od normalnej płacy roboczej, a całą wartośd 
dodatkową można darowad kupującemu. I to jest cała tajemnica zdumiewającej 
taniości większej części niemieckich artykułów wywozowych. 
 
Ta okolicznośd więcej niż jakakolwiek inna przyczynia się do tego, że płace i 
koszty utrzymania robotników niemieckich również i w innych gałęziach 
przemysłu pozostają na niższym poziomie niż w zachodnio-europejskich krajach. 
Ciężar takich cen płaconych za robociznę, utrzymywanych tradycyjnie poniżej 
wartości siły roboczej, jak ołowianka ściąga również poniżej wartości siły 
roboczej płace robotników miejskich, a nawet wielkomiejskich, tym bardziej, że i 
po miastach źle wynagradzany przemysł domowy zajmuje miejsce 
starodawnego rzemiosła, i tutaj również obniżając ogólny poziom płac. 
 
Widzimy tu wyraźnie, że to, co na poprzednim stopniu rozwoju dziejowego było 
podstawą względnego dobrobytu robotników — połączenie uprawy roli z 
przemysłem, posiadanie domu, ogrodu i pola, zapewnione mieszkanie -to dla 
robotników staje się dziś, za panowania wielkiego przemysłu, nie tylko 
najgorszym skrępowaniem, ale i największym nieszczęściem dla całej klasy 
robotniczej, przyczyną bezprzykładnego obniżania się płacy roboczej poniżej 
normalnego poziomu, i to nie tylko w poszczególnych gałęziach pracy i 
poszczególnych okolicach, lecz w całym kraju. Nie ma przeto nic dziwnego, że 
burżuazja i drobnomieszczaostwo, żyjące i bogacące się kosztem tego 
nadmiernego obniżania płac roboczych, przepada za przemysłem wiejskim, za 
robotnikami mającymi własne domki, i że we wprowadzaniu nowych rodzajów 
przemysłu domowego widzi jedyne lekarstwo na wszystkie bolączki wsi. 
 

Taka jest jedna strona sprawy, lecz posiada ona i stronę odwrotną. Przemysł 

domowy stał się szeroką bazą niemieckiego handlu eksportowego, a wraz z tym i 

całego wielkiego przemysłu.  Wskutek tego objął on w Niemczech szerokie 

połacie kraju i co dzieo rozszerza się dalej. Ruina drobnej własności chłopskiej — 
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nieunikniona od chwili, gdy jej przemysł domowy na użytek własny został 

unicestwiony przez tanią konfekcję i tanie produkty maszynowe, a pogłowie 

bydła, a więc i produkcja nawozu upadła na skutek rozkładu ustroju wspólnoty, 

„marki” i zaniku przymusowego płodozmianu - ta ruina siłą rzeczy popycha 

drobne chłopstwo, wpadające w szpony lichwiarzy, ku nowoczesnemu 

przemysłowi domowemu. Jak w Irlandii renta gruntowa właściciela ziemskiego, 

tak też i czynsze lichwiarza hipotecznego w Niemczech nie mogą byd zapłacone z 

plonów ziemi, lecz tylko z płacy chłopa zatrudnionego w przemyśle. A z 

rozszerzaniem się przemysłu domowego jedna okolica chłopska po drugiej  

wciągnięta zostaje we współczesny ruch przemysłowy. Właśnie ten przewrót 

rewolucyjny, dokonywany w okręgach rolniczych kraju przez przemysł domowy, 

sprawia, iż rewolucja przemysłowa w Niemczech obejmuje znacznie większe 

tereny, niż dzieje się to w Anglii i we Francji; właśnie ten stosunkowo niski 

stopieo naszego przemysłu czyni tym potrzebniejszym jego coraz to większe 

rozciąganie się wszerz. Tłumaczy nam to, dlaczego w Niemczech, w 

przeciwieostwie do Anglii i Francji, rewolucyjny ruch robotniczy tak potężnie i 

szeroko rozlał się po przeważającej części  kraju, zamiast by miał byd  związany  

wyłącznie z ośrodkami miejskimi.  To zaś tłumaczy nam znowu, dlaczego ruch 

ten zdąża tak pewnym i spokojnym krokiem, nie do powstrzymania.   W 

Niemczech jest rzeczą oczywistą samo przez się, że zwycięskie powstanie w 

stolicy paostwa i innych wielkich miastach będzie dopiero wtedy możliwe, gdy 

do zmiany ustroju dojrzeje również większośd małych miast tudzież 

przeważająca częśd okręgów wiejskich.  Przy mniej więcej normalnym  rozwój 

nie możemy nigdy znaleźd się w takiej sytuacji, aby wywalczyd zwycięstwo 

robotników jak paryżanie w latach 1848 i 1871, ale dlatego też nie możemy w 

zrewolucjonizowanej  stolicy ponieśd klęski z rąk prowincji reakcyjnej, jak to się 

stało z Paryżem w obu wymienionych latach. We Francji ruch wychodził zawsze 

ze stolicy, w Niemczech z okręgów wielkiego przemysłu, manufaktury i 

przemysłu domowego; stolicę zdobywano dopiero później. Dlatego też możliwie 

i w przyszłości rola inicjatorów pozostanie przy Francuzach, ale rozstrzygnięcie 

wywalczyd można tylko w Niemczech. 

I otóż ten wiejski przemysł domowy i manufaktura, które rozszerzając się stały 

się decydującymi gałęziami produkcji w Niemczech i które przez to coraz 
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bardziej rewolucjonizują niemieckie chłopstwo, same stanowią tylko stopieo 

wstępny do dalszej przemiany o szerokim zasięgu. Jak już Marks udowodnił 

(„Kapitał”, t. I, 3 wyd., str. 484—495)3, i dla tego przemysłu na pewnym stopniu 

rozwoju wybije również godzina zagłady, którą nao sprowadzą fabryki i 

maszyny. Godzina ta nawet wydaje się już bliska. Ale, jak mówimy, taka zagłada 

w Niemczech oznacza zniszczenie możności egzystencji milionów producentów 

wiejskich, wywłaszczenie nieomal połowy drobnego włościaostwa niemieckiego, 

oznacza ona bowiem przekształcenie nie tylko przemysłu domowego w 

przedsiębiorstwa fabryczne, ale i gospodarstw chłopskich w wielkie rolnictwo 

kapitalistyczne, a małej posiadłości rolnej w wielkie majątki paoskie, czyli 

przemysłową i rolną rewolucję na rzecz kapitału i wielkiej własności ziemskiej 

kosztem chłopów. Gdyby Niemcom sądzone było dokonad i tego przewrotu 

jeszcze w warunkach starego ustroju społecznego, przewrót ten bezwzględnie 

oznaczad będzie punkt zwrotny. Jeśli do tego czasu klasa robotnicza żadnego 

innego kraju nie wystąpi z inicjatywą, to Niemcy stanowczo uderzą, a chłopscy 

synowie „wspaniałej armii wojennej” dzielnie współdziaład w tym będą. 

I teraz zupełnie inną przybiera postad ta burżuazyjna i drobnomieszczaoska 
utopia, która chce obdarzyd każdego robotnika odrębnym domkiem własnym i 
związad go przez to z jego kapitalistami w sposób na wpół feudalny. Jako jej 
wynik występuje przekształcenie wszystkich drobnych wiejskich właścicieli 
domów w robotników przemysłowych, zniszczenie starodawnego odosobnienia 
i wraz z tym nicości politycznej drobnego chłopstwa, które zostanie przez to 
wciągnięte w „wir społeczny”, oznacza rozciągnięcie rewolucji przemysłowej na 
wieś, a więc i przekształcenie najbardziej niezmiennej, konserwatywnej klasy 
ludności w szkółkę sadzonek rewolucyjnych, a jako ukoronowanie całej sprawy 
— wywłaszczenie przez maszyny chłopów uprawiających przemysł domowy, 
które to wywłaszczenie popchnie ich gwałtem do powstania. 
 
Burżuazyjno-socjalistycznym filantropom możemy chętnie pozostawid prywatne 
rozkoszowanie się tym ich ideałem, dopóki tylko w publicznej funkcji swojej jako 
kapitaliści będą w dalszym ciągu wcielad ideał ten w życie ten odwrotny sposób 
ku dobru i pożytkowi rewolucji socjalnej. 
 

Londyn, 10 stycznia 1887 r. 
 

Fryderyk Engels 
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W KWESTII MIESZKANIOWEJ 

 

 
ROZDZIAŁ PIERWSZY 

 
JAK PROUDHON ROZWIĄZUJE KWESTIĘ MIESZKANIOWĄ 

 
„Paostwo Ludowe” („Volksstaat”) w numerze 10 i następnych zamieściło serię 
sześciu artykułów o kwestii mieszkaniowej, które zasługują na uwagę z tej jednej 
tylko racji, że — jeśli pominąd od dawna zapomniane wypracowania literackie z 
lat czterdziestych — stanowią one pierwszą próbę przeniesienia do Niemiec 
szkoły proudhonowskiej. Jest to taki krok wstecz w stosunku do całego rozwoju 
socjalizmu niemieckiego, który przecież już przed dwierd wiekiem zadał 
stanowczy cios poglądom Proudhona4, że warto poświęcid nieco trudu, aby 
przeciw tej próbie niezwłocznie wystąpid. 
 
Tak zwany głód mieszkaniowy, który zajmuje dzisiaj tyle miejsca w prasie, nie na 

tym polega, że klasa robotnicza żyje w ogóle w mieszkaniach złych, 

przeludnionych i niezdrowych. Ten głód mieszkaniowy nie stanowi żadnej 

osobliwości naszych czasów; nie jest on nawet jakąś szczególną plagą, którą 

nowoczesny proletariat znosid musi w przeciwieostwie do wszystkich innych klas 

poprzednio uciskanych; przeciwnie, plaga ta nawiedzała mniej więcej 

jednakowo wszystkie klasy uciskane wszystkich czasów. Ażeby położyd kres 

istnieniu tego głodu mieszkaniowego, na to jest tylko jeden sposób: znieśd w 

ogóle wyzysk i ucisk klasy pracującej przez klasę panującą. Tym zaś, co się dzisiaj 

rozumie przez głód mieszkaniowy, jest szczególne zaostrzenie się obecnie złych 

warunków mieszkaniowych wśród robotników wskutek nagłego przypływu 

ludności do wielkich miast; olbrzymia zwyżka komornego, jeszcze bardziej 

wzmożone stłoczenie mieszkaoców w poszczególnych domach, a dla niektórych 

ludzi w ogóle niemożnośd znalezienia sobie dachu nad głową. Ten zaś głód 

mieszkaniowy tylko dlatego nabrał takiego rozgłosu, że nie ogranicza się do 

samej klasy robotniczej, ale dotknął również drobnomieszczaostwa. 

Głód mieszkaniowy wśród robotników i części drobnej burżuazji w naszych 
nowoczesnych dużych miastach — to tylko jedna z niezliczonych pomniejszych 
bolączek wtórnych, które pociąga za sobą dzisiejszy kapitalistyczny sposób 
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produkcji. Nie stanowi on bynajmniej bezpośredniego następstwa wyzysku 
robotnika jako robotnika przez kapitalistę. Ten wyzysk jest złem zasadniczym, 
które usunąd pragnie rewolucja społeczna, usuwając kapitalistyczny sposób 
produkcji. Kamieniem zaś węgielnym tego sposobu produkcji jest fakt, że nasz 
dzisiejszy ustrój społeczny daje kapitaliście możnośd kupowania siły roboczej 
robotnika według jej wartości, ale wydobywania z niej więcej niż to, co stanowi 
jej wartośd, przez to, że każe on robotnikowi pracowad dłużej, niż jest to 
niezbędne do odrobienia ceny zapłaconej za jego siłę roboczą. Zrodzona w ten 
sposób wartośd dodatkowa dzieli się pomiędzy całośd klasy kapitalistów i 
właścicieli ziemskich wraz z ich płatnymi sługami, od papieża i cesarza aż do 
stróża nocnego i niżej. Jak się dokonywa tego podziału, to nas tutaj w tej chwili 
nie obchodzi; pewną jest rzeczą to, że wszyscy, którzy nie pracują, mogą żyd 
właśnie jedynie z odpadków tej wartości dodatkowej, które trafiają do nich w 
ten czy inny sposób. (Porównaj: Marks „Kapitał”, gdzie po raz pierwszy myśl tę 
rozwinięto.) 
 
Podział wytworzonej przez klasę robotniczą i odebranej jej bez odszkodowania 

wartości dodatkowej pomiędzy klasy niepracujące odbywa się wśród wielce 

budujących kłótni i wzajemnych oszustw; jeśli dokonywa się on drogą kupna i 

sprzedaży, to jedną z głównych dźwigni tego podziału jest oszukiwanie 

kupującego przez sprzedającego, przy czym to okpiwanie stało się dzisiaj dla 

sprzedających w handlu detalicznym, zwłaszcza po wielkich miastach, po prostu 

nieodzownym warunkiem istnienia dla sprzedawców. A gdy oszukiwanym przez 

sklepikarza lub piekarza na cenie albo jakości towaru jest robotnik, to nie 

spotyka go to w jego szczególnym charakterze jako robotnika właśnie. 

Przeciwnie, jeśli oszustwo jakieś staje się w danej miejscowości regułą 

społeczną, to na dłuższą metę musi ono zostad wyrównane przez odpowiednią 

zwyżkę płac roboczych. W stosunku do handlarza robotnik występuje jako 

kupujący, tzn. jako posiadacz pieniędzy lub ktoś ma jąd y kredyt, a więc 

bynajmniej nie w charakterze robotnika, czyli sprzedającego swą siłę roboczą. 

Zdzierstwo może dotykad go — jak w ogóle klasę uboższą — ciężej, niż dotyka 

ono bogatsze warstwy społeczne, ale nie jest złem, które by jego, robotnika, 

wyłącznie dotykało, które by było właściwe jego klasie społecznej. 

Tak gamo ma się sprawa z głodem mieszkaniowym. Rozrost nowoczesnych 
wielkich miast sprawia, że zwłaszcza na terenach położonych w centrum— 
grunta i place nabierają wartości sztucznej, niekiedy niezmiernie wysokiej; 
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wzniesione tu budynki, zamiast tę wartośd zwiększad, raczej ją obniżają, 
przestają bowiem odpowiadad zmienionym stosunkom, a przeto burzy się je i 
zastępuje innymi. Spotyka to przede wszystkim położone w centrum mieszkania 
robotnicze, za które komorne, nawet przy na j większym ich przeludnieniu, nie 
może nigdy lub tylko niesłychanie rzadko przekraczad pewnego maksimum. 
Burzy się je więc i buduje na ich miejscu sklepy, składy towarów lub gmachy 
publiczne. Bonapartyzm przez swego Haussmanna5 wyzyskuje tendencję tę w 
Paryżu na kolosalną skalę do celów szwindlu i prywatnego bogacenia się, ale ten 
duch Haussmanna przeszedł i przez Londyn, Manchester, Liverpool, a w Berlinie 
i Wiedniu również czuje się on bodaj jak u siebie w domu. Skutki zaś tego są 
takie, że robotnicy zostają wypchnięci z centrum na peryferie, że mieszkania 
robotnicze i w ogóle mniejsze są rzadkie i drogie, częstokrod zaś w ogóle 
niesposób je znaleźd, bo w tym stanie rzeczy przemysł budowlany, dla którego 
mieszkania droższe stanowią znacznie lepszy obiekt spekulacji, tylko w jakichś 
zupełnie wyjątkowych wypadkach budowad będzie mieszkania robotnicze. 
 
Ten więc głód mieszkaniowy na pewno godzi w robotników dotkliwiej niż w 
jakąkolwiek klasę zamożniejszą; ale tak samo, jak oszustwa sklepikarzy, nie 
stanowi on zła, które by dotykało wyłącznie klasy robotniczej, i skoro tę klasę 
spotyka, to gdy osiągnie pewną wysokośd i trwałośd, musi znaleźd jakieś 
gospodarcze wyrównanie. 
 
Te właśnie cierpienia wspólne klasie robotniczej z innymi klasami, zwłaszcza zaś 
z mieszczaostwem, stanowią przedmiot, którym zajmuje się ze szczególnym 
zamiłowaniem, socjalizm drobnomieszczaoski; do tego drobnomieszczaoskiego 
socjalizmu należy i Proudhon. Toteż nie jest to ani trochę sprawą przypadku, iż 
nasz niemiecki proudhonista sięga przede wszystkim do kwestii mieszkaniowej, 
która, jak widzieliśmy to, nie jest bynajmniej kwestią wyłącznie robotniczą, i że 
on ją, przeciwnie, ogłasza za taką iście i wyłącznie robotniczą sprawę. 
 
„Czym jest najemny robotnik wobec kapitalisty, tym jest lokator wobec 

gospodarza domu”. 

Twierdzenie powyższe jest całkowicie błędne. 
 
W kwestii mieszkaniowej mamy stojące przeciwko sobie dwie strony: tego, kto 

od kogoś najmuje mieszkanie, i tego, kto je komuś wynajmuje, czyli właściciela 

domu. Pierwszy pragnie kupid od drugiego czasowe użytkowanie mieszkania; 

rozporządza on gotówką lub kredytem — chociaż oczywiście musi ten kredyt 
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nabyd od właściciela domu po lichwiarskiej cenie, pod postacią dodatku do 

komornego. Jest to zwyczajna transakcja towarowa, kupno i sprzedaż, ale nie 

interes pomiędzy proletariuszem a bourgeois, pomiędzy robotnikiem a 

kapitalistą; najemca — nawet gdy jest robotnikiem — występuje tutaj w 

charakterze człowieka coś posiadającego; musiał on już był sprzedad jemu 

właściwy towar, swą siłę roboczą, ażeby móc wystąpid z tym, co za nią otrzymał, 

jako kupujący użytkowanie mieszkania, albo musi byd w stanie dostarczyd 

gwarancji, iż tę swą siłę roboczą w przyszłości sprzeda. Tych zaś szczególnych 

skutków, które pociąga za sobą sprzedaż siły roboczej kapitaliście, brak tu 

całkowicie. Kapitalista postępuje w ten sposób, że zakupiona przezeo siła 

robocza wytwarza dla niego po pierwsze wartośd własną, a po drugie wartośd 

dodatkową, która na razie pozostaje w jego rękach z tym, że zostanie z czasem 

podzielona między klasę kapitalistów. Tutaj przeto wytwarza się pewną 

nadwyżkę wartości, a ogólna suma istniejącej wartości zwiększa się. Zupełnie 

inaczej dzieje się w transakcji wynajmu mieszkania. O jakąkolwiek sumę może 

gospodarz domu skrzywdzid przez swe zdzierstwo lokatora, to będzie to zawsze 

tylko przeniesienie z jednej osoby na druga wartości już istniejącej, już 

poprzednio wytworzonej, a ogólna suma wartości posiadanej razem przez 

wypuszczającego i biorącego w najem pozostaje tutaj ta sama co poprzednio. 

Robotnik, czy mu kapitalista zapłaci za jego pracę więcej, mniej, czy właśnie tyle, 

ile jest ona warta, zawsze zostanie przy tym oszukany o jakąś cząstkę swego 

produktu pracy; biorący w najem mieszkanie — tylko wtedy, gdy musi zapłacid 

za nie cenę wyższą od jego wartości. Jest to więc kompletne wypaczenie 

stosunku biorącego do oddającego w najem mieszkanie, gdy się stosunek ten 

utożsamia ze stosunkiem pomiędzy robotnikiem a kapitalistą. Przeciwnie, mamy 

tu do czynienia ze zwykłą transakcją towarową pomiędzy dwoma obywatelami i 

ta transakcja odbywa się zgodnie z prawami ekonomicznymi, regulującymi 

sprzedaż towarów w ogóle, a specjalnie sprzedaż towaru zwanego własnością 

gruntową. Do rachunku wstawione tu zostają przede wszystkim koszty budowy i 

utrzymania domu lub odpowiedniej jego części; w drugim rzędzie wchodzi w grę 

wartośd gruntu, wynikająca z mniej lub więcej korzystnego położenia domu; 

wreszcie, znaczenie decydujące posiada chwilowy stosunek między podażą a 

popytem. Ten tak prosty ekonomiczny stan rzeczy układa się w głowie naszego 

proudhonisty w następujący sposób: 
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„Baz wybudowany dom służy jako wieczysty tytuł prawny do pewnej określonej 
cząstki pracy społecznej, chod rzeczywista wartośd domu od dawna już więcej 
niż dostatecznie spłacona została właścicielowi pod postacią komornego. W ten 
sposób dom zbudowany na przykład przed pięddziesięciu laty pokrywa przez ten 
czas swój koszt pierwotny dochodem z komornego dwa, trzy, pięd, dziesięd itd. 
razy”. 
 
Mamy tu od razu całego Proudhona. Po pierwsze, zapomina się tutaj, że 

komorne ma służyd po temu, aby nie tylko oprocentowywad koszty budowy 

domu, ale i pokrywad koszty konserwacji domu oraz przeciętną wysokośd 

zaległości niewypłacalnych dłużników, to znaczy niezapłaconego komornego, 

zarówno jak i straty z tego, iż mieszkanie od czasu do czasu stoi nie-wynajęte, a 

wreszcie też i po to, aby zwracad w ratach rocznych kapitał ulokowany w 

budowie domu, stającego się z biegiem czasu nie do zamieszkania, a więc 

tracącego wszelką wartośd. Po drugie, zapomina się tutaj, że komorne za 

mieszkanie ma zarazem oprocentowad również zwyżkę wartości placu, na 

którym dom stoi, że przeto częśd jego składa się z renty gruntowej. Nasz 

proudhonista oznajmia wprawdzie zaraz, że ta zwyżka wartości, ponieważ 

nastąpiła bez przyczynienia się właściciela gruntu do jej powstania, powinna 

przypaśd z prawa nie jemu, ale społeczeostwu, lecz nie dostrzega przy tym, że 

domaga się przez to w rzeczywistości zniesienia własności gruntowej — punkt, 

którego bliższe rozpatrywanie musiałoby nas tutaj za daleko zaprowadzid. 

Wreszcie nie widzi on też, że w całej tej sprawie wcale nie o to chodzi, aby 

odkupid dom od właściciela, lecz tylko o jego użytkowanie na pewien określony 

czas. Proudhon, który nie troszczył się nigdy o rzeczywiste, faktyczne stosunki, w 

których jakieś zjawisko ekonomiczne zachodzi, oczywiście nie może też sobie 

wytłumaczyd, jakim, to sposobem początkowa cena kosztu domu w pewnych 

okolicznościach w ciągu lat pięddziesięciu zostanie dziesięciokrotnie spłacona 

pod postacią komornego. Zamiast zbadad gospodarczo to wcale nietrudne 

pytanie i stwierdzid, czy rzeczywiście oraz w jaki sposób stoi ono w sprzeczności 

z prawami ekonomicznymi, posiłkuje się on, aby znaleźd wyjście, śmiałym 

skokiem z dziedziny ekonomii do dziedziny prawa: „Raz zbudowany dom” — 

powiada — „służy jako wieczysty tytuł prawny” do otrzymywania określonej 

opłaty rocznej. Jak do tego dochodzi, w jaki sposób dom staje się tytułem 

prawnym, o tym, Proudhon zachowuje milczenie. A przecież to właśnie 



18 
 

powinien by wyjaśnid. Gdyby rzecz tę zbadał, musiałby znaleźd, że żadne na 

świecie tytuły prawne, chodby nie wiem jak wieczyste, nie dają domowi władzy 

po temu, ażeby jego koszt mógł byd spłacony dziesięciokrotnie w ciągu lat 

pięddziesięciu pod postacią komornego, lecz że uczynid to mogą tylko pewne 

warunki ekonomiczne (które mogą byd uznane przez społeczeostwo w formie 

tytułów prawnych). A więc byłby znowu tam, gdzie na początku. 

Cała doktryna Proudhona polega na szukaniu dla siebie ratunku w takim właśnie 
przerzucaniu się jednym skokiem z rzeczywistości ekonomicznej do dziedziny 
frazesu prawniczego. Gdzie tylko zacny Proudhon traci wątek ekonomiczny — a 
to mu się zdarza przy każdym poważnym zagadnieniu — tam ratuje się ucieczką 
do dziedziny prawa i odwołuje się do wieczystej sprawiedliwości. 
 
„Proudhon czerpie najpierw swój ideał „justice eternelle” („wiecznej 
sprawiedliwości”) ze stosunków prawnych, odpowiadających produkcji 
towarowej, czym — zauważmy mimochodem — dostarcza wszystkim kołtunom 
tak pocieszającego dowodu, że towarowa forma produkcji równie jest wieczna 
jak sprawiedliwośd. Następnie chce on, na odwrót, przekształcid w myśl tego 
ideału istniejącą w rzeczywistości produkcję towarową i odpowiadające jej 
rzeczywiste prawo. Cóż pomyślano by o chemiku, który by, zamiast badad 
istotne prawa przemiany materii i na ich podstawie rozwiązywad określone 
zadania, chciał zmienid te prawa w myśl „wiecznych idei” „naturalite” i 
„affinite”? („zgodności z przyrodą” i „powinowactwa”). — Czy wygłosiwszy, że 
„lichwa” przeczy „justice eternelle” („wiecznej sprawiedliwości”), „equitó 
eternelle” („wiecznej uczciwości”), „mutualite eternelle” („wiecznej 
samopomocy”) oraz innym „verites eternelles” („wiecznym prawdom”), więcej 
będziemy wiedzieli o lichwie niż ojcowie kościoła, którzy mówili, że przeczy ona 
„grace eternelle” („wiecznej łasce”), „foi eternelle” („wiecznej wierze”), 
„volonte eternelle de dieu”, („wiecznej woli boskiej”)?” (Marks, „Kapitał”, t. I, 
Warszawa 1935, str. 58). 
 
Powodzi się naszemu proudhoniście nie lepiej niż jego panu i mistrzowi: 
 
„Umowa o najem mieszkania jest jednym z obrotów gospodarczych, tak 
potrzebnych w życiu nowoczesnego społeczeostwa jak krążenie krwi w ciele 
zwierzęcym. Leżałoby to oczywiście w interesie tego społeczeostwa, aby 
wszystkie te obroty przeniknięte były ideą prawa, tzn. przeprowadzane 
wszędzie według ścisłych wymagao sprawiedliwości. Słowem, życie ekono-
miczne społeczeostwa musi, jak Proudhon powiada, wznieśd się na wyżynę 
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prawa ekonomicznego. W rzeczywistości, jak wiadomo, dzieje się wprost 
przeciwnie”. 
 
Czy można by uwierzyd, że w pięd lat po tym, jak Marks tak krótko i trafnie 

scharakteryzował proudhonizm właśnie od tej jego decydującej strony, będzie 

rzeczą możliwą pozwolid na drukowanie w języku niemieckim tego rodzaju 

mętnej gadaniny? Cóż bowiem galimatias ten oznacza? Mc, jak tylko to jedno, że 

praktyczne następstwa praw ekonomicznych, regulujących życie dzisiejszego 

społeczeostwa, obrażają poczucie prawne tego autora i że żywi on pobożne 

życzenie, aby sprawa tak się jakoś ułożyła, by na to znaleźd radę. — No tak, 

gdyby ropuchy miały ogony, to by właśnie nie były ropuchami! …A czy 

kapitalistyczny system produkcji nie jest również „przeniknięty ideą prawną”, 

mianowicie ideą jego własnego prawa do wyzyskiwania robotników?... A gdy 

nam autor mówi, że to nie jest jego, autora, idea prawna, czy posuwamy się 

dzięki temu chociażby krok naprzód? 

Lecz powródmy do naszej kwestii mieszkaniowej. Nasz proudhonista puszcza 
teraz wodze swej „idei prawnej” i częstuje nas taką oto wzruszającą deklamacją: 
 
„Nie wahamy się utrzymywad, że nic okrutniej nie drwi z całej kultury naszego 
wychwalanego wieku niż fakt, iż dziewięddziesiąt i więcej procent ludności 
wielkich miast naszych nie ma w nich miejsca, które by mogli nazwad swoim 
własnym. Punkt węzłowy bytu rodzinnego i moralnego — dom i ognisko własne 
porwane zostało przez wir społeczny… Stoimy pod tym względem o wiele niżej 
od dzikusów. Troglodyta ma swoją jaskinię, Australijczyk — swą lepiankę, 
Indianin — własne ognisko domowe — a proletariat nowoczesny faktycznie wisi 
w powietrzu” itd. 
 
W jeremiadzie tej mamy przed sobą proudhonizm w całej jego reakcyjnej treści. 
Aby stworzyd nowoczesną rewolucyjną, klasę proletariatu, było bezwzględną 
koniecznością przeciąd tę pępowinę, która łączyła robotnika — takiego, jakim 
był w przeszłości — z jego ziemią, z gruntem. Tkacz ręczny, który oprócz krosna 
posiadał swój własny domek, ogródek i pólko, był — przy swej całej biedzie i 
ucisku politycznym — człowiekiem spokojnym i zadowolonym, «w pełni zacności 
swej i pobożności)), czapkował bogatym, klechom, i urzędnikom paostwowym i 
był do głębi duszy niewolnikiem. To właśnie wielki przemysł nowoczesny, który z 
przykutego do gleby robotnika uczynił pozbawionego wszelkiej własności, nie 
skrępowanego niczym, wyzutego z praw proletariusza — to właśnie ta rewolucja 
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ekonomiczna stworzyła warunki, które same jedne wyłącznie sprawiają, iż da się 
obalid wyzysk klasy pracującej w jego postaci ostatniej, produkcji 
kapitalistycznej. A dziś przychodzi oto ten ociekający łzami proudhonista i 
biadoli skarżąc się jako na wielki krok wstecz — na wypędzenie robotników z ich 
ognisk domowych, które to wypędzenie było właśnie najpierwszym warunkiem 
duchowego ich wyzwolenia. 
 
Przed dwudziestu siedmiu laty opisałem w głównych zarysach (patrz „Położenie 

klasy pracującej w Anglii”) ten właśnie proces wypędzenia robotników z ich 

ognisk domowych, jak on się odbył w Anglii w osiemnastym wieku. 

Są tam przedstawione należycie również te bezeceostwa, których się dopuścili 
przy tym właściciele ziemscy i fabrykanci, oraz te szkodliwe materialnie i 
moralnie skutki, które musiało zrazu pociągnąd za sobą dla robotników 
pozbawienie ich domu. Ale czy mogło mi przyjśd na myśl dopatrywad się w tym 
historycznym, a w danych okolicznościach bezwzględnie koniecznym procesie 
rozwojowym kroku wstecz „poza dzikich”? Żadną miarą! Angielski proletariusz z 
1872 r. stoi nieskooczenie wyżej od tkacza wiejskiego z 1772 r., posiadającego 
„ognisko domowe”. A czy troglodyta ze swoją jaskinią, Australijczyk ze swoją 
lepianką z gliny, Indianin ze swoim ogniskiem byliby kiedykolwiek dokonali 
powstania czerwcowego albo Komuny Paryskiej? 
 
Że zaś położenie klasy robotniczej od czasu wprowadzenia produkcji kapita-
listycznej na wielką skalę materialnie się pogorszyło, o tym powątpiewa tylko 
burżuazja. Ale czy dlatego mamy z tęsknotą wstecz spoglądad ku egipskim (też 
dośd chudym) garnczkom z mięsem, ku drobnemu przemysłowi wiejskiemu, 
który wychowywał tylko dusze niewolnicze, albo ku dzikim ludom? Wręcz 
przeciwnie. Dopiero nowoczesny, stworzony przez wielki przemysł, a uwolniony 
od wszelkich dziedzicznych więzów — i od tych również, które łączyły go z 
ziemią — i stłoczony w wielkich miastach proletariat zdolny jest dokonad tego 
wielkiego przekształcenia społecznego, które położy kres wszelkiemu 
panowaniu i wyzyskowi klasowemu. Dawni ręczni tkacze wiejscy z ich ogniskami 
domowymi nie byliby nigdy w stanie tego zrobid, nie byliby nigdy powzięli takiej 
myśli, a jeszcze mniej byliby zdolni chcied ją wykonad. 
 
Natomiast dla Proudhona cała rewolucja przemysłowa ostatnich lat stu, siła 

pary, fabrykacja masowa, która zastąpiła pracę ręczną pracą maszynową i 

tysiąckrotnie podniosła wydajnośd pracy, są to zdarzenia w najwyższym stopniu 

odrażające, coś, czego właściwie nie powinno było byd. Drobnomieszczanin 
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Proudhon życzy sobie świata, w którym każdy wytwarza produkt odrębny, 

samodzielny — produkt, który można natychmiast zużytkowad i wymienid na 

rynku; a byleby w tym świecie każdy otrzymywał w innym produkcie całkowitą 

wartośd własnej pracy, to „wieczystej sprawiedliwości” stanie się zadośd i 

najlepszy świat będzie już gotów. Ale ten najlepszy świat proudhonowski 

zdeptany został już w zalążku stopą kroczącego naprzód rozwoju 

przemysłowego, który od dawna usunął ze wszystkich wielkich gałęzi przemysłu 

pracę jednostkową i niszczy ja codziennie coraz więcej w jego gałęziach 

mniejszych i najmniejszych; który wprowadza na jej miejsce pracę społeczną, 

wspartą maszynami i okiełzanymi siłami przyrody, a której produkt, natychmiast 

gotowy do wymiany i użytku, jest wspólnym tworem wielu jednostek, bo przez 

wiele rąk przechodzid musiał. I właśnie dzięki tej rewolucji przemysłowej siła 

wytwórcza pracy ludzkiej osiągnęła tak wysoki poziom, że dana jest nam 

możnośd — po raz pierwszy od czasu, jak ludzkośd istnieje — przy rozumnym 

rozłożeniu pracy pomiędzy wszystkich, nie tylko wyprodukowad dosyd dla 

dostatniego spożycia wszystkich członków społeczeostwa i tworzenia wydatnych 

rezerw, ale można też będzie pozostawid każdej jednostce dośd wolnego czasu, 

aby to, co z przekazanego nam przez dzieje wykształcenia — z nauki, sztuki, 

form współżycia itd. — jest naprawdę zachowania warte, zostało nie dośd że 

zachowane, lecz stało się też z monopolu klas posiadających powszechnym 

dobrem całej społeczności tudzież dalej rozwijane było. I w tym tkwi jądro 

sprawy. Z chwilą gdy tylko wydajnośd pracy ludzkiej rozwinęła się do pewnej 

wysokości, ustaje wszelki pretekst do istnienia klasy panującej. Wszak ostatnią 

racją, którą broniono różnic klasowych, było zawsze to, że musi przecież istnied 

taka klasa, która nie potrzebuje troszczyd się i męczyd zarabianiem na codzienne 

utrzymanie, ażeby mied za to czas spełniad w społeczeostwie pracę umysłową. 

Tę gadaninę, która dotychczas miała znaczne historyczne usprawiedliwienie, 

rewolucja przemysłowa ostatnich lat stu pozbawiła już raz na zawsze wszelkich 

podstaw. Istnienie klasy panującej staje się z każdym dniem coraz większą 

przeszkodą do rozwoju przemysłowej siły wytwórczej jak niemniej nauki, sztuki 

oraz zwłaszcza kulturalnych form współżycia ludzi. Większych gburów niż 

nowoczesna burżuazja nasza nie było nigdy. 
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Przyjaciela Proudhona nic z tego wszystkiego nie obchodzi. Chce on tylko 

„wieczystej sprawiedliwości” i nic więcej. Każdy w zamian za swój produkt ma 

otrzymywad całkowity dochód ze swej pracy, jej całkowitą wartośd. Lecz 

obrachowad to w produkcie przemysłu nowoczesnego — zawiła to jest sprawa. 

Przemysł nowoczesny zaciemnia tę właśnie stronę, jaki poszczególny udział 

bierze jednostka w ogólnym produkcie, który to udział przy dawnej 

jednostkowej robocie ręcznej był w wytworzonym produkcie sam przez się 

oczywisty. A dalej, przemysł nowoczesny coraz bardziej usuwa wymianę 

indywidualną, na której Proudhon zbudował swój cały system, a już zwłaszcza 

wymianę bezpośrednią pomiędzy dwoma producentami, z których każdy po to 

zamienia się z drugim na produkt, aby ten produkt spożyd. Stąd przez cały 

proudhonizm ciągnie się pewien rys reakcyjny, niechęd do rewolucji 

przemysłowej oraz pewna to jawnie, to skrycie wyrażająca się chętka, aby ten 

cały przemysł nowoczesny, te maszyny parowe, tkackie i inne — ten cały kram 

po prostu wyrzucid i powrócid do dawnej solidnej roboty ręcznej. Że stracimy 

wtedy dziewiędset dziewięddziesiąt dziewięd tysięcznych siły wytwórczej, że cała 

ludzkośd skazana będzie na najgorszego typu niewolę pracy, że niedojadanie i 

głód stanie się regułą powszechną — cóż może komu na tym zależed, skoro 

osiągniemy przez to taki ustrój wymiany, iż każdy otrzymywad będzie „całkowity 

produkt pracy” i że wejdzie w życie „wieczna sprawiedliwośd”? Fiat justitia, 

pereat mundus! Niech zginie świat, lecz niech się stanie zadośd sprawiedliwości. 

I gdyby ta proudhonowska rewolucja była w ogóle do przeprowadzenia, świat 
zginąłby w niej istotnie. 
 
Samo się przez się zresztą rozumie, że i przy tej produkcji społecznej, zależnej od 
wielkiego przemysłu nowoczesnego, da się zapewnid każdemu „całkowity 
dochód jego pracy” — przynajmniej o tyle, o ile frazes ten sens posiada. Sens zaś 
będzie on posiadał tylko wtedy, gdy ujmie się go tak szeroko, iż nie żaden 
poszczególny robotnik będzie właścicielem tego „całkowitego dochodu swej 
pracy”, lecz że cała społecznośd, składająca się z samych tylko robotników, 
będzie właścicielką całkowitego produktu jej pracy, którego częśd dzielid będzie 
pomiędzy swych członków na ich cele konsumpcyjne, częśd — obracad na 
zastąpienie zużywających się i na pomnażanie nowych swych środków produkcji, 
a częśd — magazynowad będzie jako fundusz rezerwowy produkcji i konsumpcji. 
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*** 
 
Po tym, cośmy powiedzieli, z góry możemy już przewidzied, jak nasz 
proudhonista rozwiąże wielką kwestię mieszkaniową. Mamy z jednej strony 
żądanie, aby każdy robotnik posiadał swoje, będące osobista jego własnością 
mieszkanie, abyśmy pod tym względem niżej nie stali niż dzicy. A z drugiej strony 
mamy zapewnienie, że dwu- trzy- pięcio- lub dziesięciokrotna spłata pierwotnej 
ceny kosztów domu w postaci komornego, jaka rzeczywiście zachodzi, opiera się 
na tytule prawnym i że tytuł ten stoi w sprzeczności z „wiekuistą 
sprawiedliwością”. Rozwiązanie sprzeczności tej jest proste: znosimy tytuł 
prawny i mocą wiekuistej sprawiedliwości oznajmiamy, iż uiszczane komorne 
jest wpłatą ratalną na rachunek ceny samego mieszkania. Gdy się przesłanki 
swoje tak dobrało, że one już zawierają wniosek, to oczywiście nie trzeba po 
temu więcej zręczności, niż jej każdy szarlatan posiada, aby spreparowany z góry 
rezultat wyciągnąd gotowy z worka i chełpid się nieubłaganą logiką, której on 
jest wynikiem. 
 
Tak właśnie dzieje się tutaj. Zniesienie wynajmu mieszkao ogłasza się za 

koniecznośd, mianowicie też w tej postaci, iż żąda się przemiany każdego 

lokatora we właściciela mieszkania.   A jak to robimy? Zupełnie po prostu: 

„Wynajmowane mieszkanie zostaje spłacone… Dotychczasowy właściciel 
otrzymuje w gotówce co do grosza wartośd swego domu. Zamiast ażeby 
wpłacane komorne stanowiło, jak dotąd, haracz, który uiszcza lokator na rzecz 
wieczystego prawa kapitału, zamiast tego z dniem zniesienia instytucji mieszkao 
odnajmowanych wpłacana przez lokatora ściśle ustalona suma staje się roczną 
ratą za mieszkanie, które przeszło na jego własnośd… Społeczeostwo… zmienia 
się tą drogą w zespół niezależnych wolnych właścicieli mieszkao”. 
 
Proudhonista uważa to za przestępstwo przeciw wiekuistej sprawiedliwości, iż 
właściciel domu może bez pracy otrzymywad zwrot renty gruntowej i procent od 
ulokowanego przez się w domu kapitału. Proudhonista dekretuje, że musi to się 
skooczyd, że kapitał inwestowany w domy nie ma już więcej przynosid żadnego 
procentu, jeżeli zaś reprezentuje on zakupiony grunt, to i żadnej renty 
gruntowej. Widzieliśmy jednak, że nie dotknie to absolutnie w niczym 
kapitalistycznego sposobu produkcji, tej podstawy dzisiejszego społeczeostwa. 
Osią, około której obraca się wyzysk robotnika, jest sprzedawanie kapitaliście 
siły roboczej i użytek, jaki on z niej czyni, zmuszając robotnika by produkował 
znacznie więcej, niż wynosi wartośd zapłaconej przez niego siły roboczej. 
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Właśnie ta transakcja między kapitalistą a robotnikiem rodzi całą wartośd 
dodatkową, którą dzieli się potem pomiędzy rozmaite dalsze grupy kapitalistów i 
osób będących, na ich usługach w postaci renty gruntowej, zysku handlowego, 
odsetków od kapitału, podatków itd. A teraz przychodzi oto nasz proudhonista i 
przypuszcza, że zrobimy krok naprzód, jeśli się zabroni, aby jedna jedyna grupa 
kapitalistów — i to takich, którzy bezpośrednio nie kupują żadnej siły roboczej, a 
więc nie powodują wytwarzania żadnej wartości dodatkowej —nie ciągnęła 
zysków czy nie brała procentów pod postacią komornego. Przecież chodbyśmy 
nawet jutro pozbawili właścicieli domów możliwości pobierania renty gruntowej 
i odsetków od kapitału, to ogólna masa zabranej klasie robotniczej, nie 
opłaconej pracy pozostałaby zupełnie ta sama — co jednak nic nie przeszkadza, 
że nasz proudhonista oświadcza: 
 
„Zniesienie mieszkao najemnych jest więc jednym z najpłodniejszych i 
najwspanialszych dążeo, rodzących się z łona idei rewolucyjnej, i musi stad się 
ono jednym z naczelnych żądao demokracji socjalnej”. 
 
Brzmi to zupełnie jak jarmarczne szarlataostwo samego mistrza Proudhona, u 
którego również gdakanie stoi zawsze w odwrotnym stosunku do wielkości 
znoszonych jaj. 
 
Wyobraźcież sobie teraz ten piękny stan, kiedy każdy robotnik, 

drobnomieszczanin oraz burgeois dzięki spłatom, rocznym, zmuszony jest 

stawad się zrazu częściowym, a potem stad się całkowitym właścicielem swojego 

mieszkania! W okręgach przemysłowych, w Anglii, gdzie istnieje wielki przemysł, 

a domki robotnicze — małe i gdzie każdy żonaty robotnik zajmuje wyłącznie dla 

siebie domek, rzecz ta miałaby jeszcze jaki taki sens. Lecz drobny przemysł w 

Paryżu i większości dużych miast na kontynencie znajduje swe uzupełnienie w 

wielkich domach, w których mieszka wspólnie po dziesięd, dwadzieścia i 

trzydzieści rodzin. W dniu oswobadzającego świat dekretu, proklamującego 

zniesienie wynajmu mieszkao, jakiś Piotr pracuje, dajmy na to, w fabryce maszyn 

w Berlinie. Po roku staje się on właścicielem, przypuśdmy, piętnastej części 

swego jednoizbowego mieszkanka na piątym piętrze gdzieś w okolicach Bramy 

Hamburskiej. Traci robotę i wkrótce potem znajduje się w podobnym 

mieszkaniu ze wspaniałym widokiem na podwórko na trzecim piętrze w Pothofie 

w Hanowerze, gdzie po pięciomiesięcznym pobycie nabył dopiero co trzydziestą 

szóstą częśd własności mieszkania, kiedy go strajk wypędza i przenosi do 
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Monachium, po czym zmusza go do tego, że w wyniku jedenastomiesięcznego 

pobytu bierze on na swe barki dokładnie jedenaście sto osiemdziesiątych części 

prawa własności do ciemnawego mieszkania na parterze z tyłu za Ober-

Angergasse. Dalsze przeprowadzki, dziś tak w życiu robotników częste, dodają 

mu do powyższego: siedem trzysta sześddziesiątych części niemniej godnego 

polecenia mieszkania w St. Gallen, dwadzieścia trzy sto osiemdziesiątych części 

innego znowu mieszkania w Leeds i trzysta czterdzieści siedem pięddziesiąt sześd 

tysięcy dwieście dwudziestych trzecich części, licząc tak dokładnie, aby się 

„wiekuista sprawiedliwośd” nie mogła uskarżad, trzeciego jego lokum w Seraing. 

Co nasz Piotr ma z tych wszystkich udziałów mieszkaniowych? Kto mu da za nie 

ich istotną wartośd? Skąd ma wziąd właściciela albo właścicieli pozostałych 

części różnych jego byłych mieszkao? A dopiero jakżeż to będzie się miała 

sprawa ze stosunkami własności w pierwszym lepszym dużym domu, mającym 

ze dwadzieścia mieszkao na różnych piętrach i który, gdy upłynie termin spłat i 

najem mieszkao zostanie zniesiony, będzie może należał do jakichś trzystu 

właścicieli częściowych, rozproszonych po wszystkich stronach świata? Nasz 

proudhonista odpowie na to, że do tego czasu powstanie już proudhonowski 

bank wymienny, który wypłacad będzie każdemu w każdym czasie całkowitą 

wartośd pracy za każdy jej wytwór, a więc tak samo wypłaci również za każdy 

udział mieszkaniowy. Lecz proudhonowski bank wymienny, po pierwsze, nic nas 

tu nie obchodzi, bo w artykułach o kwestii mieszkaniowej nigdzie się o nim 

nawet nie wspomina; a po drugie, bank ten opiera się na tym nader 

szczególnym błędzie, że ten, kto chce sprzedad towar, zawsze niechybnie 

znajdzie na niego nabywcę, który mu za niego zapłaci jego całkowita wartośd; po 

trzecie zaś, zanim Proudhon ten swój bank wymyślił, to ten już w Anglii 

niejednokrotnie przedtem zbankrutował pod nazwą „Labour Exchange” 

(„Wymienny Bank Pracy”)6. 

Całe to urojenie, że robotnik musi kupid dla siebie mieszkanie, ze swej strony 
polega znowu na już podkreślonym reakcyjnym poglądzie zasadniczym 
Proudhona, że stosunki wytworzone przez nowoczesny wielki przemysł są 
chorobliwymi naroślami i że należy przemocą — tzn. wbrew prądowi, z którym 
społeczeostwo od jakichś stu lat płynie — doprowadzid je do stanu, w którym 
dawna praca ręczna jednostki jest regułą stałą i który nie stanowi w ogóle nic 
innego, jak wyidealizowane przywrócenie drobnorzemieślniczych 
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przedsiębiorstw — takich, które zginęły lub już właśnie giną. Dopiero gdy znów z 
powrotem wtrąci się robotników w podobne warunki ustalonego bytowania, 
dopiero gdy szczęśliwie uda się usunąd „zamęt” społeczny, robotnik naturalnie 
będzie znowu potrzebował będącego jego własnością domu, „ogniska 
domowego” i powyższa teoria wykupu wydawad się będzie mniej niesmaczną. 
Tylko że Proudhon zapomina, iż aby dokonad tego, musi on wpierw przestawid 
zegar dziejów o sto lat wstecz, przez co uczyniłby z robotników dzisiejszych 
znowu tak samo ograniczone, pełzające, obłudne i świętoszkowate dusze 
niewolnicze, jakimi byli ich pradziadowie. 
 
O ile zaś w tym proudhonowskim rozwiązaniu zagadnienia mieszkaniowego tkwi 
jakaś treśd racjonalna i dająca się zużytkowad w praktyce, o tyle już się ją wciela 
dzisiaj w życie, ale wypływa to nie z «łona idei rewolucyjnej)), tylko z łona… 
samej wielkiej burżuazji. Posłuchajmy, co na ten temat mówi doskonałe pismo 
hiszpaoskie „Emancipación” 7. 
 
„Jest jeszcze inny sposób na rozwiązanie kwestii mieszkaniowej, który 

zaproponował Proudhon i który na pierwszy rzut oka olśniewa, ale przy bliższym 

zbadaniu wykazuje całą. swoją niemoc.. Proudhon proponował, aby z lokatorów 

uczynid kupujących na raty i komorne roczne zarachowywad jako ratę płatną na 

rachunek wartości mieszkania, tak że lokator po upływie pewnego czasu 

otrzyma wynajmowane przez się mieszkanie na własnośd. Sposób ten, który 

Proudhon uważał za bardzo rewolucyjny, jest dziś po wszystkich krajach 

używany przez spółki spekulantów, którzy, podnosząc komorne, każą sobie w 

ten sposób dwa do trzech razy spłacad wartośd domów. Pan Dollfus i inni wielcy 

fabrykanci w północno-wschodniej Francji wprowadzili w życie ten system nie 

tylko po to, aby zbijad pieniądze, ale oprócz tego i z pewną ukrytą polityczną. 

Usiłowania najsprytniejszych z przywódców klasy panującej szły zawsze w tym 

kierunku, aby powiększad liczbę drobnych posiadaczy, z których dwiczyliby sobie 

armie przeciw proletariatowi. Rewolucje burżuazyjne ubiegłego stulecia 

podzieliły wielką własnośd ziemską, szlachecką i kościelną, pomiędzy posiadaczy 

niewielkich parceli, jak to dziś jeszcze chcą zrobid republikanie hiszpaoscy z 

istniejącymi dotąd posiadłościami ziemskimi, i w ten sposób rewolucje te 

stworzyły klasę drobnych właścicieli rolnych, którzy stali się najbardziej 

reakcyjnym elementem w całym społeczeostwie i stałą przeszkodą dla ruchów 

rewolucyjnych proletariatu miejskiego. Napoleon III miał zamiar stworzyd 
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również i w miastach podobną klasę społeczną przez zmniejszenie 

poszczególnych udziałów długu paostwowego, a pan Dollfus i jego koledzy, 

sprzedając swym robotnikom małe mieszkania spłacane w ratach rocznych, 

usiłowali zabid w robotnikach wszelkiego ducha rewolucyjnego i jednocześnie 

przez posiadanie gruntu przywiązad ich do fabryki, w której pracowali; tak że ten 

plan Proudhona nie tylko nie przyniósł żadnej ulgi klasie robotniczej, ale nawet 

wręcz przeciw niej się zwrócił”8. 

Jakżeż więc teraz rozwiązad kwestię mieszkaniową? W obecnym społeczeostwie 

zupełnie tak samo, jak się rozwiązuje wszelką inną sprawę: przez stopniowe 

wyrównanie gospodarcze podaży i popytu — rozwiązanie, które wciąż od nowa 

rodzi to samo zagadnienie, a więc wcale rozwiązaniem nie jest. Jak tą sprawę 

rozwiąże gama rewolucja socjalna, to zależed będzie nie tylko od każdorazowych 

okoliczności, ale i od powiązania danej sprawy z wielu kwestiami znacznie dalej 

idącymi, wśród których jedną z najistotniejszych jest zniesienie przeciwieostwa 

wsi i miasta. Ponieważ nie jest naszym zadaniem układanie systemów 

utopijnych, jak ma byd urządzone przyszłe społeczeostwo, bezużyteczną byłoby 

rzeczą tutaj się w to wdawad. Tyle jest w tym jednak pewne, że już dzisiaj po 

wielkich miastach jest dośd budynków mieszkalnych, aby przy racjonalnym ich 

zużytkowaniu zapobiec natychmiast wszelkiemu rzeczywistemu „głodowi 

mieszkaniowemu”. Oczywiście może się to dokonad tylko przez wywłaszczenie 

obecnych właścicieli, ewentualnie przez zakwaterowanie w ich domach 

robotników bezdomnych lub nadmiernie stłoczonych w dotychczasowych swych 

mieszkaniach; a gdy tylko proletariat zdobędzie władzę polityczną, środek taki, 

nakazany przez dobro publiczne, da się zastosowad tutaj równie łatwo jak i inne 

wywłaszczenia i kwaterunki dokonywane przez dzisiejsze paostwo. 

*** 

Nasz proudhonista nie jest jednak zadowolony ze swych dotychczasowych 
osiągnięd w kwestii mieszkaniowej. Musi on dźwignąd ją z nizin ziemskich do 
dziedziny wyższego socjalizmu, aby i tutaj także wykazała się ona jako istotna 
„cząstka kwestii społecznej”: 
 
„Przyjmujemy, że rentownośd kapitału jest wzięta za rogi, tak jak to prędzej czy 
później stad się musi, np. przez ustawę przejściową, która sprowadzi odsetek od 



28 
 

wszystkich kapitałów do jednego procentu, notabene z tendencją, aby i tę 
stawkę procentową coraz bardziej przybliżad do zera, tak że w koocu za nic 
więcej nie będzie się płaciło jak tylko za pracę potrzebną do obracania 
kapitałem. Dom i mieszkanie, podobnie jak wszystko inne, wchodzą również w 
ramy tego prawa… Pierwszy wyciągnie rękę do zgody na sprzedaż sam 
właściciel, bo w przeciwnym razie dom jego stałby bez użytku, a zainwestowany 
w nim kapitał nie przynosiłby zysku”. 
 
Zdanie powyższe zawiera jeden z głównych artykułów wiary proudhonowskiego 
katechizmu i jest uderzającym przykładem panującego w tym katechizmie 
pomieszania pojęd. 
 
„Produkcyjnośd kapitału” — to dziwoląg, który Proudhon wziął bez za-
stanowienia od burżuazyjnych ekonomistów. Ci wprawdzie także zaczynają od 
twierdzenia, że praca jest źródłem wszelkiego bogactwa i miarą wartości 
wszystkich towarów, lecz muszą oni również wytłumaczyd, w jaki to sposób 
kapitalista, który daje pieniądze na interes przemysłowy albo rzemieślniczy, po 
skooczonej transakcji nie tylko otrzymuje z powrotem kapitał, ale i pewien zysk 
w dodatku. Siłą rzeczy muszą oni uwikład się we wszelkie sprzeczności i 
kapitałowi przypisują również pewną produkcyjnośd. Nic lepiej nie świadczy o 
tym, jak głęboko Proudhon tkwi w burżuazyjnym sposobie myślenia, niż to, że 
przyswaja on sobie ten sposób mówienia o produkcyjności kapitału. Widzieliśmy 
zaraz na początku, iż tzw. „produkcyjnośd kapitału” (w obecnych stosunkach 
społecznych, bo w innych nie byłby on w ogóle kapitałem) nie jest niczym innym 
jak tylko tą jego właściwością, że może on przywłaszczad sobie nie opłaconą 
pracę robotników najemnych. 
 
Lecz Proudhon tym się różni od ekonomistów burżuazyjnych, iż nie aprobuje 

owej „produkcyjności kapitału”, tylko przeciwnie, wykrywa w niej obrazę 

„wiecznej sprawiedliwości”. Ona to stoi na zawadzie temu, aby robotnik 

otrzymywał całkowity plon swej pracy. A przeto trzeba ją znieśd. Jak? 

Obniżając przymusem ustawowym stopę procentową i sprowadzając ją w koocu 
do zera. Wtedy, zdaniem naszego proudhonisty, kapitał przestanie byd 
produkcyjny. 
 
Odsetek od wypożyczonego kapitału pieniężnego jest tylko częścią zysku; zysk z 
kapitału, czy to przemysłowego, czy handlowego, stanowi tylko jedną cząstkę 
pracy nie opłaconej, czyli wartości dodatkowej, zabieranej przez klasę, 
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kapitalistów klasie robotniczej. Prawa ekonomiczne, regulujące stopę 
procentową, są tak niezależne od spraw, regulujących stopę wartości 
dodatkowej, jak tylko jest to możliwe, gdy chodzi o prawa działające w 
społeczeostwie o tym samym ustroju. Co się zaś tyczy podziału wartości 
dodatkowej pomiędzy poszczególnych kapitalistów, to jest rzeczą pewną, że co 
do przemysłowców i kupców, którzy mają w swych przedsiębiorstwach dużo 
cudzego kapitału, stopa ich zysku musi w tej samej mierze wzrastad, w jakiej —
przy wszystkich innych okolicznościach pozostających bez zmiany — stopa 
procentowa spada. A więc obniżka i w koocu skasowanie stopy procentowej 
wcale nie „wezmą za rogi” tzw. „produkcyjności kapitału”, lecz tylko inaczej 
uregulują podział pomiędzy poszczególnych kapitalistów wartości dodatkowej, 
zabranej bez odszkodowania klasie robotniczej, i zapewnią przewagę zysku nie 
robotnikom w stosunku do kapitalistów przemysłowych, ale tym ostatnim w 
stosunku do rentierów. 
 
Proudhon ze swego stanowiska prawniczego tłumaczy stopę procentową, jak i 
wszystkie fakty ekonomiczne, nie warunkami produkcji społecznej, lecz 
ustawami paostwowymi, w których warunki te znajdują ogólny dla się wyraz. Z 
tego punktu widzenia, na którym stojąc nie przeczuwa się nawet, że zachodzi 
jakiś związek między prawem w paostwie a warunkami produkcji w 
społeczeostwie, owe prawa, owe ustawy paostwowe wydają się z konieczności 
czysto dowolnymi rozkazami, które w każdej chwili można zastąpid 
rozporządzeniami wprost przeciwnymi. Nie ma więc dla Proudhona nic 
łatwiejszego jak wydad — gdy tylko będzie miał po temu władzę — dekret 
obniżający stopę procentową na jeden od sta. A jeśli wszystkie inne okoliczności 
życia społecznego pozostaną, jakie były, to taki dekret proudhonowski będzie 
istniał tylko na papierze. Stopa procentowa, mimo wszelkich dekretów, będzie w 
dalszym ciągu regulowana jak poprzednio przez prawa ekonomiczne, którym 
dziś podlega; ludzie zasługujący na kredyt będą, stosownie do okoliczności, 
otrzymywali pieniądze na dwa, trzy, cztery i więcej procent, zupełnie jak 
poprzednio —różnica będzie jedynie ta, iż rentierzy mied się będą na baczności i 
pożyczad tylko takim ludziom, z którymi nie będą przewidywali potrzeby 
prowadzenia procesów sądowych. A na domiar ten wielki plan odebrania 
kapitałowi jego „produkcyjności” jest odwiecznie stary —  tak stary jak… ustawy 
przeciw lichwie, które nie co innego na celu mają, tylko  ograniczenie  stopy 
procentowej, i które już dzisiaj poznoszono wszędzie, w praktyce bowiem 
zawsze je łamano albo omijano i paostwo musiało przyznad się do bezsilności 
wobec praw produkcji społecznej.  I otóż przywrócenie owych  
średniowiecznych  niewykonalnych  ustaw  ma  dzisiaj „wziąd za rogi” 
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produkcyjnośd kapitału? . . .   Widzimy, że proudhonizm, im bliżej z nim się 
zapoznawad, tym bardziej wykazuje swą reakcyjnośd. 
 
A gdy następnie stopa procentowa zostanie w ten sposób sprowadzona do zera, 
a więc zysk od kapitału zniesiony, wówczas „nie będzie się płaciło za nic więcej 
jak tylko za pracę nieodzowną do obracania kapitałem”. Ma to oznaczad, że 
zniesienie stopy procentowej równa się zniesieniu zysku i nawet wartości 
dodatkowej. Ale gdyby istotnie można było znieśd zysk przy pomocy dekretu, to 
jaki odniosłoby to skutek? Ten, że klasa rentierów nie miałaby już żadnej racji, 
aby wypożyczad kapitał zaliczkowo, tylko aby samej na własny rachunek 
prowadzid nim działalnośd przemysłową albo umieszczad go w towarzystwach 
akcyjnych. Suma wartości dodatkowej, odbieranej przez klasę kapitalistów klasie 
robotniczej, pozostałaby ta sama, tylko jej podział zmieniłby się, a i to niezbyt 
znacznie. 
W rzeczy samej, nasz proudhonista nie dostrzega, że już i dzisiaj właśnie w 
społeczeostwie burżuazyjnym przy handlu towarami z reguły za nic więcej się 
nie płaci jak tylko „za pracę potrzebną do obracania kapitałem” (tzn. do 
wytwarzania określonego towaru). Praca jest miernikiem wartości wszystkich 
towarów i w dzisiejszym społeczeostwie — abstrahując od wahao rynku —  jest 
rzeczą zgoła niemożliwą, aby za towary płaciło się, biorąc przeciętną całości, 
więcej niż za potrzebną do ich wytworzenia pracę.   Nie, nie, miły proudhonisto, 
sęk w tej sprawie tkwi zgoła gdzie indziej: leży on w tym, że  (używając 
paoskiego mętnego sposobu wyrażania się) „praca potrzebna do obracania 
kapitałem” nie jest właśnie w całości zapłacona!   A w jaki sposób to się dzieje, o 
tym może pan sobie przeczytad u Marksa („Kapitał”, t. I, str. 128 —160)9. 
 
I nie dośd jeszcze na tym. Gdy procent od kapitału [Kapitalzins] zostanie 

zniesiony, to przez to samo zniesione będzie i komorne [Mietzins10]. Albowiem 

„podobnie jak wszystkie inne produkty prawo to obejmuje również i dom, i 

mieszkanie”. Jest to zupełnie w duchu owego starego majora, który kazał sobie 

zawoład swego podchorążaka ochotnika:  

„Powiedz no pan, panie — słyszę, że pan ma stopieo doktora — zachodź no pan 

do mnie od czasu do czasu; jak się ma żonę i siedmioro dzieci, to zawsze jest w 

domu ktoś chory”. 

Ochotnik: „Wybaczy pan, panie majorze, ale ja jestem doktorem filozofii”. 

Major: „To mi tam wszystko jedno, doktor to doktor”. 
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Tak samo i u naszego proudhonisty: komorne [Mietzins] czy procent od kapitału 
[Kapitalzins] — to rzecz dlao obojętna, bo procent to procent, doktor to doktor. 
Widzieliśmy powyżej, że na cenę komornego *Mietpreis+ vulgo na komorne 
*Mietzins+ składają się: 
 
1.  po części renta gruntowa; 
2.  po części procent od kapitału zużytego na budowę łącznie z zarobkiem 
przedsiębiorcy budowlanego; 
3.  po części koszty konserwacji i ubezpieczenia; 
4.  po części amortyzacja kapitału zużytego na budowę łącznie z zyskiem w 
rocznych spłatach ratalnych w stosunku do tego, jak dom się stopniowo zużywa. 
 
No i teraz to już najbardziej nawet ślepy zobaczyd musi: „Pierwszy wyciągnie 
rękę do zgody na sprzedaż sam właściciel, bo w przeciwnym razie dom jego 
stałby bez użytku, a zainwestowany w nim kapitał nie przynosiłby zysku”. 
Naturalnie. Gdy się zniesie procent od wyłożonego kapitału, to żaden właściciel 
domu nie otrzyma już ani grosza komornego dlatego jedynie, że na komorne 
*Miete+ można też powiedzied procent od najmu [Mietzins], a procent od najmu 
zawiera w sobie częśd stanowiącą rzeczywisty procent od kapitału. Doktor to 
doktor. Jeżeli skutków ustaw przeciw lichwie, gdy chodzi o zwykły procent od 
kapitału, można było uniknąd tylko przez ich obejście, to stawek komornego 
ustawy te nigdy nawet z daleka nie dotyczyły. Dopiero Proudhonowi sądzone 
było uroid sobie, że jego nowa ustawa o lichwie regulowad będzie bez dalszych 
zabiegów nie tylko zwykły dochód od kapitału, ale i skomplikowany czynsz 
*Mietzins+ z odnajętych mieszkao i że stopniowo czynsz ten zniesie. Po cóż w 
takim razie ma się jeszcze odkupywad od właściciela domu za drogie pieniądze 
jego „po prostu bez użytku stojący” dom i czemuż to w tych warunkach 
właściciel ten jeszcze nie zapłaci za to, aby mógł się pozbyd tego domu „po 
prostu bez użytku stojącego”, ażeby nie potrzebowad ponosid dłużej kosztów 
jego konserwacji — co do tego pozostawieni jesteśmy w mrokach niewiedzy. 
 
Po tym triumfalnym wyczynie z dziedziny wyższego socjalizmu 

(supersocjalizmem nabywał to mistrz Proudhon) nasz proudhonista czuje się 

uprawniony do jeszcze wyższego wzlotu. 

„Chodzi już teraz tylko o to, aby wysnud pewne wnioski, aby ze wszystkich stron 
rzucid całkowite światło na nasz przedmiot”. 
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Jakież to są te wnioski? Są to rzeczy, które równie mało wypływają z 
poprzedniego, jak bezwartościowośd domów mieszkalnych ze zniesienia stopy 
procentowej, i które, gdy je podad bez pompatycznego i pełnego namaszczenia 
sposobu wyrażania się naszego autora, nie znaczą nic innego jak to, że do 
lepszego rozwikłania kwestii mieszkao najemnych i ich wykupu pożądane są: l) 
dokładna statystyka tego przedmiotu, 2) dobra policja sanitarna i 3) 
stowarzyszenia robotników budowlanych, które by mogły objąd budowę nowych 
domów — wszystko to rzeczy dobre z pewnością i piękne, ale które jednak, 
pomimo wszelakich szarlataoskich obwijao we frazesy, wcale nie rzucają 
„całkowitego światła” w mroki Proudhonowego pomieszania pojęd. 
 
Kto dokonał tak wielkiej rzeczy, ten ma też prawo skierowad do robotników 
niemieckich słowa poważnej przestrogi: 
 
„Takie i tym podobne kwestie, wydaje nam się, że są chyba warte uwagi 
socjalnej demokracji . . . Niechże się ona stara wyrobid sobie jasny pogląd, 
podobnie jak tutaj na kwestię mieszkaniową, tak też i na inne równie ważne 
sprawy, jako to kredyt, dlugi paostwowe, długi prywatne, podatki itd.” itd. 
 
W tych przeto słowach nasz proudhonista zapowiada nam szereg artykułów o 
„podobnych kwestiach”, a gdy je potraktuje wszystkie równie obszernie jak 
obecny „tak ważny przedmiot”, to „Volksstaat” będzie miało dośd rękopisów na 
rok cały. Możemy jednakże napisad to z góry — wszystko wyjdzie na to samo, co 
już powiedziano: Procent od kapitału zostaje zniesiony, odpada przeto i procent 
płacony od długów paostwowych i prywatnych, kredyt staje się bezpłatny itd. 
Do każdego, jaki kto chce, przedmiotu zastosowane zostaje to samo 
czarodziejskie słowo i w każdym poszczególnym przypadku z nieubłaganą logiką 
wypada ten sam zdumiewający rezultat: że gdy się zniesie procent od, kapitału, 
to od pożyczonych pieniędzy nie potrzeba płacid żadnego procentu. 
 
A zresztą są to istotnie piękne kwestie, którymi nam nasz proudhonista grozi. 

„Kredyt”! Jakiego kredytu potrzebuje robotnik, jak nie kredytu z tygodnia na 

tydzieo albo kredytu w lombardzie ? A czy mu tego udzielą za darmo, czy za 

odsetki nawet lombardowo-lichwiarskie, to jaką to dla niego stanowi różnicę? I 

gdyby, ogólnie rzeczy biorąc, miał z tego pewną korzyśd, a więc gdyby koszty 

produkcji jego siły roboczej staniały, to czyż cena za te siłę roboczą nie 

musiałaby spaśd? — Ale dla bourgeois, a specjalnie dla drobnomieszczanina 

kredyt jest ważną sprawą; dla drobnomieszczanina byłoby to szczególnie piękną 
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rzeczą, gdyby mógł dostawad kredyt w każdym czasie i do tego nie płacąc 

procentów. — „Długi paostwowe”! Klasa robotnicza wie, że ona ich nie zrobiła, i 

gdy dojdzie do władzy, pozostawi ich spłacenie tym, co je zaciągnęli. — „Długi 

prywatne”! — obacz kredyt. — „Podatki”! Rzecz, która bardzo interesuje 

burżuazję, ale robotników w małym tylko stopniu; podatki, które robotnik płaci, 

wchodzą ostatecznie w łączne koszty produkcji siły roboczej, a więc muszą byd 

przez kapitalistę skompensowane. Wszystkie te punkty, które tu nam podają 

jako sprawy wysoce ważne dla klasy robotniczej, istotny interes przedstawiają w 

rzeczywistości tylko dla przedstawicieli burżuazji i jeszcze bardziej dla 

drobnomieszczaostwa, my zaś utrzymujemy, wbrew Proudhonowi, że klasa 

robotnicza wcale nie jest do tego powołana, aby stad na straży interesów 

tamtych klas. 

O wielkiej kwestii, która istotnie obchodzi robotników, o stosunku pomiędzy 
kapitalistą a robotnikiem najemnym, o pytaniu: skąd to pochodzi, że kapitalista 
może się bogacid pracą swych robotników — o tym nasz proudhonista nie mówi 
ani słowa. Jego pan i mistrz zajmował się tym wprawdzie, ale nic jasnego do tej 
sprawy nie wniósł i w ostatnich swych pismach nie wyszedł w zasadzie poza 
swoją „Filozofię nędzy” („Philosophie de la misere”), której nicośd Marks 
wykazał tak zabójczo już w r. 1847. 
 
Jest już złem dostatecznym to, że robotnicy mówiący językami romaoskimi od 

lat dwudziestu pięciu prawie że nie mają innej socjalistycznej strawy umysłowej 

niż pisma tego „socjalisty drugiego cesarstwa”; byłoby też to podwójnym 

nieszczęściem, gdyby teorie proudhonowskie miały obecnie i Niemcy zalad. Ale 

na to środki zaradcze już się znalazły. Teoretyczne stanowisko robotników 

niemieckich o pół wieku wyprzedza proudhonowski punkt widzenia; wystarczy 

też wykazad to na tym jednym zagadnieniu, na kwestii mieszkaniowej, aby 

wybawid się od dalszych trudów w tej sprawie. 
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ROZDZIAŁ DRUGI 
 

JAK BURŻUAZJA ROZWIĄZUJE KWESTIĘ MIESZKANIOWĄ 
 
I 

 
W rozdziale o proudhonowskim rozwiązaniu kwestii mieszkaniowej wykazaliśmy, 
jak bardzo zainteresowane jest w tej sprawie drobnomieszczaostwo. Ale i wielka 
burżuazja ma w niej nader znaczny, chociaż nie bezpośredni interes. 
Przyrodoznawstwo nowoczesne udowodniło, że tzw. „ubogie dzielnice”, w 
których, stłoczeni są robotnicy, stanowią wylęgarnie wszelakich epidemii, 
nawiedzających od czasu do czasu nasze miasta. Cholera, tyfus, gorączka, 
tyfoidama, ospa i inne choroby epidemiczne szerzą swe zarazki w zakażonym 
powietrzu i zatrutej wodzie tych dzielnic robotniczych. Nie wymierają tam one 
prawie nigdy, a gdy tylko warunki po temu się złożą, rozwijają się przechodząc w 
epidemie i przedostają się na zewnątrz, poza te wylęgarnie swoje, do dobrze 
przewietrzanych i zdrowszych części miast, tam, gdzie zamieszkują panowie 
kapitaliści. Ci więc nie mogą pozwalad sobie na przyjemnośd bezkarnego 
hodowania chorób epidemicznych wśród ludu roboczego — następstwa tego 
odbijają się i na nich, a anioł śmierci sroży się między kapitalistami z tą samą 
bezwzględnością co i wśród robotników. 
 
Skoro więc tylko ustalono te fakty naukowo, pełna życzliwości dla ludzi 

burżuazja zapłonęła gorącą troską o zdrowie swoich robotników. Zakładano 

stowarzyszenia, pisano książki, kreślono szkice projektów, omawiano i 

wydawano ustawy, aby zasypad źródła wciąż powracającej zarazy. Stosunki 

mieszkaniowe robotników zostały zbadane i podjęto próby zaradzenia 

najbardziej jaskrawym ich złym stronom. Zwłaszcza w Anglii, gdzie było 

najwięcej wielkich miast i gdzie ten ogieo najbardziej doskwierał wielkiej 

burżuazji, rozwinięto gorącą działalnośd; powyznaczano komisje rządowe do 

zbadania stosunków zdrowotnych wśród klasy pracującej; sprawozdania tych 

komisji, chlubnie odróżniające się swoją dokładnością, wyczerpującym 

charakterem i bezstronnością od wszystkich danych źródłowych z krajów 

kontynentu europejskiego, dostarczyły podstaw do nowych ustaw mniej lub 

więcej daleko sięgających. Jakkolwiek ustawy te są niedostateczne, przewyższają 

one jednak nieskooczenie to wszystko, co w tym względzie uczyniono dotąd na 
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kontynencie. Ale pomimo to kapitalistyczny porządek społeczny wciąż od nowa 

rodzi te stany chorobliwe, o których uleczenie chodzi, a czyni to z taką 

niechybną koniecznością, że nawet w Anglii kuracja bodajże ani na krok nie 

poszła naprzód. 

Niemcy, jak zwykle, potrzebowały znacznie dłuższego czasu, zanim chroniczne i 
tu źródła zarazy rozwinęły się na tyle i zaraza przybrała tę ostrą formę, która 
konieczna była, ażeby wstrząsnąd ospałą burżuazją. Jednakże, kto idzie wolno, 
idzie pewnie; w ten sposób powstało wreszcie i u nas burżuazyjne 
piśmiennictwo o zdrowiu publicznym oraz o kwestii mieszkaniowej — wodnisty 
wyciąg ze swych zagranicznych, zwłaszcza angielskich poprzedników, któremu za 
pomocą gromkich i namaszczonych frazesów nadaje się złudny pozór wyższego 
ujęcia sprawy. Do piśmiennictwa tego należy praca drą Emila Saxa: „Warunki 
mieszkaniowe klas pracujących i ich reforma”, Wiedeo, 186911. 
 
Zamierzając przedstawid, jak traktuje burżuazją kwestię mieszkaniową, 

wybieram tę książkę spośród innych jedynie dlatego, że próbuje ona zestawid 

możliwie całą literaturę burżuazyjną na ten temat, A piękna, szkoda słów, jest ta 

literatura, która za „źródło” służy naszemu autorowi! Z angielskich sprawozdao 

parlamentarnych, prawdziwych źródeł głównych, cytuje się zaledwie trzy 

spośród najstarszych; cała książka świadczy, że autor nigdy nawet na oczy nie 

oglądał chodby jednego z nich; natomiast prezentuje on nam szereg oklepanych 

prac burżuazyjnych ociekających dobrą wolą a kołtuoskich oraz obłudnie 

filantropijnych: Ducpeptiaux, Robertsa, Hole'a, Hubera, debaty angielskich 

kongresów nauk społecznych (albo raczej bzdur społecznych), pismo Związku 

popierania pomyślności klas pracujących w Prusach, austriackie sprawozdania 

urzędowe ze światowej wystawy paryskiej, urzędowe sprawozdania 

bonapartystyczne o tej wystawie, „Illustrated London News” *„Ilustrowane 

Nowiny Londyoskie”+12, pismo „Über Land Und Meer” *„Z Lądów i Mórz”+13 i 

wreszcie pewien ”znany autorytet”, człowieka „o bystrym praktycznym 

ujmowaniu spraw” i „przekonującej, dosadnej wymowie”, mianowicie… Juliusza 

Fauchera! Brak w tej liście źródeł jeszcze tylko tygodników „Gartenlaube” i 

„Kladderadatsch” oraz fizyliera Kutschke14. 

Ażeby nie mogło byd nieporozumieo co do stanowiska p. Saxa, oznajmia on na 
str. 22: 
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„Ekonomią społeczną nazywamy zastosowanie ekonomii politycznej do kwestii 
społecznych, a mówiąc ściślej, całokształt dróg i środków, których nam ta nauka 
dostarcza, aby na podstawie jej spiżowych praw, w ramach dziś panującego 
porządku społecznego, podnieśd tak zwane (!) klasy nieposiadające wzwyż do 
poziomu posiadaczy”. 
 
Nie wnikamy w mętne wyobrażanie sobie tutaj, jakoby «nauka o gospodarstwie 

narodowymi) albo ekonomia polityczna w ogóle zajmowała się innymi 

kwestiami niż „społeczne”. Zmierzamy prosto do punktu głównego. Dr Sax 

pragnie, aby „spiżowe prawa” ekonomii burżuazyjnej i „ramy obecnie 

panującego porządku społecznego” — innymi słowy, aby kapitalistyczny sposób 

produkcji bez zmiany istniał nadal, a jednak „tak zwane klasy nieposiadające 

dźwignięte zostały do poziomu posiadaczy”. Otóż nieodzowny warunek 

kapitalistycznego sposobu produkcji stanowi to, aby istniała nie tak zwana, ale 

naprawdę nic nie posiadająca klasa, która nie ma właśnie nic innego do 

sprzedania jak tylko swą siłę roboczą i która z tej racji zmuszona jest sprzedawad 

tę swoją siłę roboczą kapitalistom przemysłowym. A przeto zadanie 

wynalezionej przez p. dra Sasa nowej nauki ekonomii społecznej polega na 

znalezieniu dróg i środków, aby w ustroju społecznym opierającym się jako na 

swojej podstawie na przeciwieostwie kapitalistów, posiadaczy wszystkich 

surowców, narzędzi produkcji i środków żywności z jednej strony, a nic nie 

posiadających robotników najemnych, którzy mają tylko swą siłę roboczą i na 

tym koniec, z drugiej — aby w takim ustroju społecznym przemienid wszystkich 

robotników najemnych w kapitalistów w ten sposób, aby nie przestali oni byd 

zarazem robotnikami najemnymi. Pan Sax przypuszcza, że kwestię tę rozwiązał. 

Może będzie tak łaskaw i pokaże nam, jakim sposobem z wszystkich 

szeregowców armii francuskiej, z których każdy od czasów starego Napoleona 

nosi w tornistrze buławę marszałkowską, uczynid można feldmarszałków tak, 

aby pozostali oni przy tym również i szeregowcami, lub też jak to zrobid, aby całe 

40 milionów poddanych cesarstwa niemieckiego uczynid cesarzami niemieckimi. 

Jest to istotą socjalizmu burżuazyjnego, że pragnie on zachowad nietkniętą 
podstawę wszystkich złych stron społeczeostwa dzisiejszego i jednocześnie 
usunąd te wszystkie złe strony. Socjaliści burżuazyjni chcą, jak to już mówi 
„Manifest Komunistyczny”, „znaleźd radę na bolączki społeczne po to, aby 
zapewnid społeczeostwu burżuazyjnemu dalsze trwanie, chcą oni <<burżuazji 
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bez proletariatu>>:”. Widzieliśmy, że pan Sax stawia sprawę zupełnie tak samo. 
Jej rozwiązanie widzi on w rozwiązaniu kwestii mieszkaniowej. Jest tego 
poglądu, że „przez polepszenie mieszkao klas pracujących dałoby się z 
powodzeniem zapobiec cielesnej i duchowej nędzy, którąśmy opisali, a przez to 
— przez samo tylko daleko sięgające poprawienie warunków mieszkaniowych — 
można by podźwignąd przeważającą częśd tych klas z bagna ich niemal 
niegodnej człowieka egzystencji na czyste wyżyny materialnego i duchowego 
błogostanu” (str. 14). Nawiasem mówiąc, leży to w interesie burżuazji ukrywad 
istnienie proletariatu wytworzonego przez kapitalistyczne stosunki produkcji i 
warunkującego ich dalsze trwanie. Dlatego to p. Sax opowiada nam (str. 21), że 
przez klasy pracujące rozumied należy, obok właściwych robotników, wszystkie 
„niezamożne klasy społeczne»”, „w ogóle ludzi prostych, jako to rzemieślników, 
wdowy, emerytów, oficjalistów itd.”. Socjalizm burżuazyjny podaje rękę 
drobnomieszczaoskiemu. 
 
Skądże teraz pochodzi ten brak mieszkao? Jak on powstał? Panu Saxowi jako 

dobremu bourgeois nie wypada wiedzied, że brak ten jest koniecznym 

wytworem burżuazyjnego ustroju społecznego; że nie może nie byd braku 

mieszkao w społeczeostwie, w którym wielka masa pracujących skazana jest na 

utrzymywanie się wyłącznie z płacy roboczej, czyli z sumy środków do życia, 

niezbędnych do jej istnienia i rozmnażania się; w którym wciąż nowe ulepszenia 

maszyn itd. pozbawiają masę robotników pracy; w którym gwałtowne, 

regularnie powracające wahania przemysłowe, z jednej strony, powodują, że 

istnieje liczna armia rezerwowa bezrobotnych, z drugiej — że jednocześnie 

wielka masa robotników wyrzucana zostaje bez pracy na ulicę; w którym 

robotnicy stłaczani są po wielkich miastach, i to szybciej, niż mogą w tych 

warunkach powstawad mieszkania dla nich; w którym więc zawsze muszą się 

znajdowad lokatorzy dla najhaniebniejszych chlewów; w którym wreszcie 

właściciel domu w swym charakterze kapitalisty ma nie tylko prawo, ale wskutek 

konkurencji do pewnego stopnia nawet obowiązek wyciskania jak najwyższego 

komornego z tych, którym swój dom wynajmuje. 

W takim społeczeostwie brak mieszkao nie jest przypadkiem, ale konieczną 
instytucją, a usunięty może byd wraz ze swoim złym wpływem na zdrowie itd. 
tylko pod warunkiem, że cały porządek społeczny, z którego on płynie, z gruntu 
zostanie zburzony. Lecz tego socjalizmowi burżuazyjnemu nie wolno jest 
wiedzied. Nie wolno mu tłumaczyd sobie braku mieszkao istniejącymi 
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stosunkami. Nie ma on przeto innego sposobu, niż tłumaczyd go sobie frazesami 
moralnymi o tym, że ludzie są źli, a więc, że tak powiemy, grzechem 
pierworodnym. 
 
„Nie można tedy zapoznawad — a więc i zaprzeczad (co za śmiały wniosek!) — 
że wina leży… z jednej strony, w samych robotnikach, w pożądających mieszkao, 
z drugiej zaś — i to w przeważnej części — spoczywa na tych, którzy podejmują 
się zaspokajania tej potrzeby lub, mimo rozporządzania odpowiednimi po temu 
środkami, nie podejmują się tego zadania, na posiadaczach, na wyższych, 
klasach społeczeostwa. Wina tych ostatnich leży w tym, że nie troszczą się o 
dostateczną podaż dobrych mieszkao”. 
 
Jak Proudhon przenosi nas z dziedziny ekonomii do dziedziny prawa, tak nasz 
burżuazyjny socjalista — do świata moralności. I nie ma nic naturalniejszego nad 
to. Bo kto oświadcza, że kapitalistyczny sposób produkcji, że «spiżowe prawa» 
dzisiejszej burżuazyjnej społeczności są nietykalne, a jednak chce usunąd ich 
niemiłe, ale konieczne skutki, temu nie pozostaje nic, jak tylko wygłaszad 
kapitalistom kazania moralne, których wzruszający skutek zostaje natychmiast 
znów obrócony wniwecz przez ich interes prywatny, a w razie potrzeby przez 
konkurencję. Te kazania moralne przypominają tedy całkowicie ową kurę nad 
stawem, po którym wesoło pływają wysiedziane przez nią kaczęta. Te idą na 
wodę, chociaż na niej nie ma belek, a kapitaliści rzucają się na zysk, chod nie ma 
on serca. „W sprawach pieniężnych kooczą się sentymenty”, mówił już stary 
Hansemann15, który lepiej znał się na tym od pana Saxa. 
 
„Dobre mieszkania są tak drogie, że dla większej części robotników jest rzeczą 
absolutnie niemożliwą z nich korzystad. Wielki kapitał… cofa się trwożliwie przed 
budową mieszkao dla klas pracujących… toteż klasy te ze swymi potrzebami 
mieszkaniowymi padają przeważnie ofiarą spekulacji”. 
 
Ohydna to spekulacja — wielki kapitał naturalnie nie spekuluje nigdy! Ale to nie 
zła wola, to tylko nieuświadomienie stoi wielkiemu kapitałowi na przeszkodzie 
do spekulowania na domach dla robotników: 
 
„Właściciele domów nie wiedzą zupełnie, jak wielką i ważną rolę odgrywa 

normalne zaspokojenie potrzeby mieszkania, nie wiedzą oni, ile złego 

wyrządzają dostarczając ludziom z reguły tak nieodpowiedzialnie złych, 
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szkodliwych mieszkao, i nie wiedzą też wreszcie, jak szkodzą tym sami sobie” 

(str. 27). 

Lecz niewiedza kapitalistów wymaga niewiedzy robotników, aby z nią spłodzid 
brak mieszkao. Przyznawszy, że „najniższe warstwy” robotników, „aby nie 
pozostad całkowicie bez dachu, zmuszone są szukad dla siebie gdzie bądź jakiego 
bądź noclegu i pod tym względem robotnicy są zupełnie bezbronni i nic sobie 
poradzid nie mogą” — pan Sax tak nam dalej opowiada: 
 
„Albowiem jest to rzeczą powszechnie znaną, jak wielu spośród nich 
(robotników) przez lekkomyślnośd, przeważnie zaś przez niewiedzę, pozbawiają 
swe ciało warunków zgodnego z naturą rozwoju, nie mając najmniejszego 
pojęcia, o racjonalnym pielęgnowaniu zdrowia, a szczególnie o tym, jak 
olbrzymie znaczenie ma przy tym mieszkanie” (str. 27). 
 
Lecz teraz wychodzi na wierzch burżuazyjne ośle ucho. Bo podczas gdy u 
kapitalistów „wina” rozwiała się w niewiedzy, u robotników niewiedza jest tylko 
powodem do winy. Posłuchajmy: 
„Stąd też pochodzi (mianowicie z niewiedzy), że oni, gdy tylko mogą coś na 
komornem oszczędzid, wprowadzają się do mieszkao ciemnych, wilgotnych, nie 
dośd dużych, słowem, urągających wszelkim wymaganiom higieny ... że często 
kilka rodzin wynajmuje sobie jedno mieszkanie, a nawet jedną jedyną izbę — a 
wszystko po to, aby na mieszkanie wydad możliwie mało, gdy tymczasem 
zarobki swe marnotrawią, w sposób będący doprawdy grzechem, na pijaostwo i 
na inne puste przyjemności”. 
 
Pieniądze, które robotnicy „wyrzucają na wódkę i tytoo” (str. 28), „przebywanie 
po knajpach z wszystkimi żałosnymi następstwami tego, co jak ołowianka wciąż 
od nowa wciąga stan robotniczy w bagno” — to wszystko istotnie jak ołowianka 
leży panu Saxowi na żołądku. Że w danych okolicznościach pijaostwo wśród 
robotników jest nieuniknionym wynikiem ich sytuacji życiowej, tak samo 
koniecznym jak tyfus, przestępstwa, robactwo, egzekucje sądowe i inne choroby 
społeczne, wynikiem tak niezbędnym, iż można obliczyd z góry przeciętną liczbę 
oddających się pijaostwu — tego znowu nie wolno panu Saxowi wiedzied. 
Zresztą to już mój stary nauczyciel ze szkoły powszechnej mówił: „Pospólstwo 
idzie do szynku, a dystyngowani do klubu”, a że ja i tu i tam bywałem, więc 
prawdę tych słów potwierdzid mogę. 
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Cała ta gadanina o „niewiedzy” u obu stron prowadzi do starych pogaduszek o 

harmonii interesów kapitału i pracy. Gdyby kapitaliści znali prawdziwy swój 

interes, dostarczaliby rzekomo robotnikom dobrych mieszkao i w ogóle płaciliby 

im lepiej; a gdyby robotnicy rozumieli istotny swój interes, to by nie strajkowali, 

nie bawili się w socjaldemokrację, nie politykowaliby, tylko szliby grzecznie za 

przewodem swych przełożonych, kapitalistów. Niestety, obie strony widzą swe 

interesy zupełnie gdzie indziej niż w kazaniach pana Saxa i jego niezliczonych 

poprzedników. Ewangelia harmonii kapitału z pracą głoszona już jest lat około 

pięddziesięciu; filantropia burżuazyjna wydała już duże pieniądze, aby 

udowodnid tę harmonię za pomocą wzorowych zakładów, a jesteśmy dzisiaj, jak 

to później zobaczymy, akurat tak daleko od celu jak przed tymi pięddziesięcioma 

laty. 

Nasz autor przechodzi następnie do praktycznego rozwiązania kwestii. Jak mało 
rewolucyjny był projekt Proudhona, aby uczynid robotników właścicielami ich 
mieszkao, wynika to już chodby stąd, że burżuazyjny socjalizm przed 
Proudhonem już usiłował praktycznie wprowadzid ten projekt w życie i jeszcze 
czynid to usiłuje. A p. Sax również oświadcza, iż kwestię mieszkaniową można 
rozwiązad całkowicie tylko przenosząc tytuł własności mieszkao na robotników 
(str. 58 i 59). I nawet, co więcej, wpada na tę myśl w zachwyt poetycki, któremu 
daje takie natchnione ujście: 
 
„Jest coś szczególnego w tej tęsknocie ludzkiej do posiadania ziemi, w popędzie, 
którego osłabid nie zdołała nawet gorączkowa współczesna pogoo za interesami 
(„Guterleben der Ge-genwart”). Jest to podświadome poczucie ważności 
dorobku gospodarczego, którym jest posiadanie ziemi. Wraz z nim człowiek 
zyskuje jakąś podstawę, niejako zapuszcza mocne korzenie w gruncie, a każde 
gospodarstwo (!) ma w nim najtrwalszy fundament. Lecz znacznie dalej niż te 
korzyści materialne sięga błogosławiona siła posiadania ziemi. Kto jest tak 
szczęśliwy, że może nazwad się jej właścicielem, ten osiągnął najwyższy, jaki się 
da wyobrazid, stopieo niezależności gospodarczej; ma on dziedzinę, nad którą 
może panowad i rządzid, jak mu się żywnie podoba, jest tu sam sobie panem, ma 
niejaką władzę i mocne oparcie na wypadek biedy; jego samopoczucie wzrasta, 
a z nim i jego siła moralna. Stąd głębokie znaczenie własności w rozpatrywanej 
przez nas sprawie . . . Robotnik, wydany dziś bezbronnie na zmienne fale 
koniunktury, w stałej zależności od swego pracodawcy, byłby do pewnego 
stopnia wyzwolony przez to z uciążliwego położenia, stałby się kapitalistą i byłby 
obwarowany od niebezpieczeostw bezrobocia albo niezdolności do pracy przez 
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kredyt hipoteczny, który by miał wskutek tego otwarty. Byłby on w ten sposób 
wydźwignięty z klasy nic nie posiadających do klasy posiadaczy” (str. 63). 
 
Pan Sax zdaje się przypuszczad, że człowiek w istocie swej jest chłopem, w 

przeciwnym razie nie byłby on niesłusznie przypisał robotnikom z naszych 

wielkich miast tęsknoty do posiadania ziemi — tęsknoty, której prócz p. Saxa 

nikt w nich dotychczas nie wykrył. Dla naszych robotników wielkomiejskich 

pierwszym warunkiem istnienia jest wolnośd poruszania się, a posiadanie ziemi 

może im tylko krępowad ruchy. Dajcie im własne domy, przytwierdźcie ich 

znowu do zagona ziemi, a złamiecie ich siłę oporu przeciw obniżaniu płacy przez 

fabrykantów. Poszczególny robotnik może jeszcze jakoś okazyjnie swój domek 

sprzedad, ale w razie jakiegoś poważnego strajku albo ogólnego kryzysu 

przemysłowego musiałyby iśd na sprzedaż wszystkie domy należące do 

odnośnych robotników, a więc nie znalazłyby wcale nabywców albo trzeba by 

było wyzbyd się ich znacznie poniżej ceny kosztu. A gdyby wszystkie znalazły 

nabywców, to cała wielka kwestia mieszkaniowa pana Saxa znowu by się na 

niczym skooczyła i mógłby on znów wszystko zaczynad od początku. Wszelako 

poeci żyją w świecie urojonym i tak też pan Sax, który wyobraża sobie, iż 

posiadacz ziemi osiągnął „najwyższy stopieo niezależności gospodarczej”, że ma 

on rzekomo „mocne oparcie”, że „staje się kapitalistą i jest obwarowany od 

niebezpieczeostw bezrobocia albo niezdolności do pracy przez kredyt 

hipoteczny, który mu wskutek tego przysługuje” itd. Niechże pan Sax przyjrzy się 

francuskim i naszym nadreoskim chłopom; ich domy i pola mają hipoteki 

niezmiernie przeciążone, ich zbiory należą do ich wierzycieli, gdy jeszcze 

niezżęte stoją, a na ich gruncie rządzą jak chcą nie oni, lecz lichwiarz, adwokat i 

egzekutor. Jest to zaiste najwyższy do pomyślenia będący stopieo niezależności 

gospodarczej dla… lichwiarza! Ażeby zaś i robotnicy jak najrychlej oddali swe 

domki pod tę samą suwerenną władzę lichwiarza, życzliwy dla nich pan Sas 

wskazuje im troskliwie stojący przed nimi otworem kredyt pod zastaw 

nieruchomości, z którego mogą korzystad, gdy są bez pracy albo niezdolni do 

niej, zamiast stad się ciężarem dla instytucyj opieki nad ubogimi. 

W każdym razie pan Sax rozwiązał pytanie na początku postawione: robotnik 
„staje się kapitalistą” przez nabycie własnego domku. 
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Kapitał — to władza nad nieopłaconą pracą innych. Domek robotnika stanie się 
przeto kapitałem dopiero z chwilą, gdy będzie wynajęty osobie trzeciej i gdy 
robotnik przywłaszczad sobie będzie w postaci czynszu jakąś cząstkę produktu 
pracy tej osoby trzeciej. Przez to, że on go sam zamieszkiwad będzie, przeszkodzi 
właśnie domowi stad się kapitałem, zupełnie tak samo jak ubranie przestaje byd 
kapitałem z chwilą, gdy kupię je od krawca i przywdzieję. Robotnik, który 
posiada domek wartości tysiąca talarów, oczywiście nie jest już proletariuszem, 
ale trzeba byd panem Saxem, by go kapitalistą nazwad. 
 
Lecz kapitalistycznośd *„das Kapitalistentum”+ naszego robotnika ma jeszcze 

inną stronę. Przypuśdmy, że w danej okolicy przemysłowej stało się zasadą, iż 

każdy robotnik posiada domek własny. W takim razie klasa robotnicza danej 

okolicy mieszka darmo; koszt mieszkania nie wchodzi już do wartości jej siły 

roboczej. Ale przecież wszelkie zmniejszenie się kosztów wytwarzania siły 

roboczej, tzn. wszelka stała obniżka ceny zaspokajania potrzeb życiowych 

robotnika „w myśl spiżowych praw ekonomii politycznej” równa się spadkowi 

wartości siły roboczej, a stąd ma w koocu jako skutek odpowiedni spadek płacy 

roboczej. Płaca ta zmniejszy się więc przeciętnie o zaoszczędzone przeciętne 

komorne, tzn. że robotnik będzie jednak płacił komorne za swój dom, ale nie jak 

przedtem w gotówce gospodarzowi domu, tylko w postaci nieopłaconej pracy 

fabrykantowi, na którego robi. W ten sposób włożone w dom oszczędności 

robotnika stałyby się istotnie w pewnej mierze kapitałem, ale kapitałem nie dla 

niego, lecz dla zatrudniającego go kapitalisty. 

Nawet na papierze przeto pan Sax nie może tego sprawid, ażeby robotnika 
swego w kapitalistę zmienił. 
 
Zauważmy mimochodem, że wywody powyższe dotyczą wszystkich tzw. reform 
społecznych, o ile sprowadzają się one do oszczędności albo potanienia środków 
spożywczych dla robotników. Albo reformy te staną się powszechne, a wtedy 
nastąpi po nich odpowiednia zniżka płacy roboczej, albo pozostaną 
odosobnionymi eksperymentami, wówczas zaś samo ich istnienie w charakterze 
poszczególnego wyjątku dowodzi, że ich wprowadzenie na szerszą skalę nie daje 
się pogodzid z istniejącym kapitalistycznym sposobem produkcji. Przypuśdmy, że 
w jakiejś okolicy uda się obniżyd dla robotników o dwadzieścia procent ceny 
żywności przez powszechne wprowadzenie spółdzielni spożywców; w takim 
razie płaca robocza musiałaby po pewnym czasie również spaśd w przybliżeniu o 
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dwadzieścia procent, czyli w tym samym stosunku, w jakim środki spożywcze 
wchodzą w skład utrzymania robotnika. Jeśli robotnik obraca na przykład trzy 
czwarte swej tygodniowej płacy na zakup żywności, to jego płaca spadnie 
ostatecznie o trzy czwarte dwudziestu, czyli o piętnaście procent. Krótko 
mówiąc: skoro tylko tego rodzaju reforma oszczędnościowa stanie się 
powszechna, robotnik zacznie otrzymywad w takim samym stosunku mniejszą 
płacę, w jakim jego oszczędności pozwolą mu żyd taniej. Dajcie każdemu 
robotnikowi zaoszczędzony niezależny dochód pięddziesięciu dwóch talarów, a 
jego płaca tygodniowa musi spaśd w koocu o talara. A przeto: im więcej robotnik 
oszczędza, tym mniej zarabia. Oszczędza on tedy nie w interesie własnym, lecz 
kapitalisty. Czegóż potrzeba jeszcze, aby w nim ożywid najpotężniej „pierwszą 
cnotę gospodarczą, zmysł oszczędności”? (str. 64). 
 
Zresztą, pan Sax mówi nam zaraz potem, że robotnicy powinni stawad się 
właścicielami domów nie tylko w interesie własnym, lecz i kapitalistów: 
 
„Jednak to nie stan robotniczy — to społeczeostwo jako całośd największy ma w 

tym interes, aby widzied możliwie wielu swoich członków związanych (!) z ziemią 

(chciałbym kiedy zobaczyd pana Saxa w tej postawie «związanego» z ziemią)… 

Wszystkie te siły tajemne, które rozpala żarzący się pod naszymi stopami 

wulkan, zwany kwestią społeczną, rozgoryczenie proletariackie, nienawiśd… 

niebezpieczny zamęt pojęd… muszą rozwiad się jak mgła w porannym słoocu, 

gdy… robotnicy sami przejdą tą drogą do klasy posiadaczy” (str. 65). 

Innymi słowy: pan Sas ma nadzieję, że robotnicy przez takie przesunięcie ich 
stanowiska proletariackiego, jakie musiałoby w nich wywoład nabycie domu, 
utracą też swój charakter proletariacki i znów staną się lokajsko ulegli, podobnie 
jak ich przodkowie, którzy również posiadali domy. Niech proudhoniści wezmą 
to sobie pod rozwagę. 
 
Pan Sax sądzi, że w ten sposób rozwiązał kwestię społeczną. 
 
„Sprawiedliwszy podział dóbr, ta zagadka sfinksa, o której rozwiązanie już tylu 
na próżno się kusiło, czy nie leży oto przed nami jako fakt uchwytny, czyż nie 
zostaje przez to sprowadzona ze sfer ideałów i nie zstępuje do dziedziny 
rzeczywistości? A gdy się ją zrealizuje, to czyż nie zostaje przez to osiągnięty 
jeden z najwyższych, celów, który nawet socjaliści najskrajniejszego kierunku 
przedstawiają jako szczytowy punkt swoich teorii?” (str. 66). 
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Prawdziwe to szczęście, żeśmy aż do tego miejsca dobrnęli. Ten okrzyk 
triumfalny stanowi punkt szczytowy pana Saxowej książki i poczynając odtąd 
schodzimy znów zwolna z góry na dół, ze „sfery ideałów” na równinę rze-
czywistości, a gdy się znajdziemy na dole, zobaczymy, że nic, ale to absolutnie 
nic się nie zmieniło podczas nieobecności naszej. 
 
Pierwszy krok w dół nasz przewodnik każe nam uczynid, gdy nas poucza, że są 
dwa systemy mieszkao robotniczych: system domków, gdy każda rodzina 
robotnicza ma swój domek własny, a możliwie i ogródek, jak jest w Anglii, oraz 
system koszarowy wielkich budynków mieszczących w sobie dużo mieszkao 
robotniczych, jak w Paryżu, Wiedniu itd. Pośrednim jest system będący w użyciu 
w północnych Niemczech. Otóż system domków jest wprawdzie wyłącznie 
słuszny i jest jedyny, przy którym robotnik mógłby nabyd sobie dom na 
własnośd, a system koszarowy ma wiele złych stron dla zdrowia, moralności oraz 
spokoju domowego, ale cóż, niestety, system domków w samym centrum głodu 
mieszkaniowego — w wielkich miastach wskutek podrożenia placów jest 
niewykonalny i moglibyśmy byd radzi, gdyby się udało zamiast wielkich koszar 
budowad tu domy o czterech do sześciu mieszkaniach albo zapobiegad głównym 
wadom systemu koszarowego za pomocą różnego rodzaju sztuczek 
budowlanych (str. 71—92). 
 
Nie prawdaż, że zeszliśmy już dobry kawałek drogi na dół? Przemiana 

robotników w kapitalistów, rozwiązanie kwestii społecznej, osobne domy 

stanowiące własnośd każdego z robotników— wszystko to pozostało w górze, w 

„sferze ideałów”; mamy się zajmowad jeszcze tylko tym, aby wprowadzid na wsi 

system domków, a po miastach urządzid koszary robotnicze możliwie jak 

najznośniej. 

A więc burżuazyjne rozwiązanie kwestii mieszkaniowej, jak sami się do tego 
przyznają, nie powiodło się — rozbiło się ono o przeciwieostwo między wsią a 
miastem. I tutaj doszliśmy oto do jądra naszej sprawy. Kwestię mieszkaniową da 
się rozwiązad dopiero wtedy, gdy społeczeostwo dostatecznie radykalnie się 
odmieni, aby zabrad się do zniesienia doprowadzonego do szczytu przez obecne 
społeczeostwo kapitalistyczne przeciwieostwa wsi i miasta. Społeczeostwo 
kapitalistyczne nie mogące usunąd tego przeciwieostwa, a nawet wprost 
przeciwnie, bardzo od tego dalekie, musi je raczej codziennie zaostrzad. 
Natomiast już pierwsi nowocześni socjaliści utopijni, Owen i Fourier, poznali się 
na tym. W ich budynkach wzorowych przeciwieostwo miasta i wsi już nie 
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istnieje. Zachodzi przeto coś wprost przeciwnego, niż pan Sax utrzymuje: nie 
rozwiązanie kwestii mieszkaniowej rozwiązuje zarazem kwestię społeczną, ale 
dopiero rozwiązanie kwestii społecznej, tzn. zniesienie kapitalistycznego 
sposobu produkcji, zarazem umożliwia rozwiązanie kwestii mieszkaniowej. 
Chcied rozwiązad kwestię mieszkaniową i zachowad dalej nowoczesne wielkie 
miasta jest niedorzecznością. A nowoczesne wielkie miasta zniesione będą 
dopiero przez skasowanie kapitalistycznego systemu produkcji; kiedy się zaś 
rozpocznie ten przewrót, to wtedy chodzid będzie o zgoła inne rzeczy niźli o to, 
aby każdemu robotnikowi dostarczyd na własnośd domeczek. 
 
Wszelka rewolucja społeczna będzie musiała zrazu brad rzeczy takimi, jakimi je 
zastanie, i będzie musiała znajdowad środki zaradcze, aby usuwad zło 
najdolegliwsze istniejącymi sposobami. A jakżeśmy to już widzieli, na brak 
mieszkao zaradzid można niezwłocznie przez wywłaszczenie części mieszkao 
zbytkownych, należących do klas posiadających, i przez zakwaterowanie 
ludności robotniczej w pozostałych mieszkaniach burżuazji. 
 
Gdy pan Sax w dalszym ciągu swej pracy porzuca znowu wielkie miasta i 

rozwodzi się długo i szeroko o koloniach robotniczych, które mają byd zakładane 

obok tych miast; gdy opisuje wszystkie cuda tych kolonii z ich wspólnymi 

„wodociągami, oświetleniem gazowym, centralnym ogrzewaniem, pralniami, 

suszarniami, łazienkami itp.”, ze „żłobkami dla małych dzieci, szkołą, salą 

modlitwy (!), czytelnią, biblioteką… winiarnią i piwiarnią, salą taneczną i 

muzyczną, z wszystkimi wygodami”, z siłą pary doprowadzaną do wszystkich 

domów, która „w ten sposób do pewnego stopnia będzie mogła przenieśd z 

powrotem produkcję z fabryk do warsztatów domowych” — w niczym nie 

zmienia to sprawy. Kolonia, jak on ją opisuje, została przez pana 

Hubera zapożyczona bezpośrednio, od Owena i Fouriera i tylko całkowicie 
przerobiona na sposób burżuazyjny przez usunięcie z niej wszystkich cech 
socjalistycznych. Ale przez to staje się ona dopiero naprawdę utopijna. Żaden 
kapitalista nie ma w tym, interesu, ażeby zakładad podobne kolonie, jako też 
nigdzie na świecie żadna taka kolonia nie istnieje oprócz w Guise we Francji, a i 
tę zbudował pewien zwolennik Fouriera, nie jako rentujące się przedsiębiorstwo 
obliczone na spekulację, ale jako socjalistyczny eksperyment16. Równie dobrze 
mógłby pan Sax przytoczyd na rzecz swojej burżuazyjnej projektomanii założoną 
przez Owena w początkach lat czterdziestych w Hampshire komunistyczną 
kolonię „Harmony Hall”, która dawno już przestała istnied. 
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Wszelako cała ta gadanina o kolonizacji jest tylko nieudolną nową próbą 
dokonania wzlotu w „sferę ideałów”, próbą, po której następuje nowy upadek. I 
znowu schodzimy wartko z góry. Najprostszym rozwiązaniem jest teraz takie, 
„że pracodawcy, właściciele fabryk dopomogą robotnikom do uzyskania 
mieszkao, czy to tak, że sami je przygotują, czy też, że zachęcą robotników do 
akcji budowlanej i akcję tę poprą dając do rozporządzenia place, zaliczki na 
kapitał budowlany itd.” (str. 106). Znów opuszczamy tutaj wielkie miasta, gdzie 
oczywiście o tym wszystkim nie może byd mowy, i wracamy z powrotem na 
wieś. Pan Sax dowodzi teraz, że leży to w interesie własnym fabrykantów, by 
dopomogli robotnikom swoim do zdobycia znośnych mieszkao, bo, z jednej 
strony, jest to dobra lokata kapitału, z drugiej — bo (wynikające stąd nieza-
wodnie podźwignięcie robotników… musi pociągnąd za sobą wzmożenie ich siły 
roboczej fizycznej i duchowej, co naturalnie… wyjdzie nie mniej też na dobro 
pracodawcy. A w ten sposób mamy również dany słuszny punkt widzenia na 
wzięcie przez tych ostatnich udziału w rozwiązaniu kwestii mieszkaniowej: udział 
ten okazuje się wypływem ukrytej spólnoty *„Latente Assoziation”+, utajonej 
najczęściej pod szatą dążności humanitarnych, troski pracodawców o dobro 
cielesne i gospodarcze, duchowe i moralne ich robotników, która to troska 
opłaca się sama przez się finansowo przez swe skutki, dobranie sobie i 
zapewnienie załogi robotniczej dzielnej, zręcznej, chętnej, zadowolonej i 
oddanej (str. 108). 
 
Frazes o „ukrytej spólnocie”, którym Huber usiłował nadad burżuazyjno-

filantropijnym banialukom jakiś uboczny „wyższy sens”, w niczym nie zmienia 

sprawy. I bez tego frazesu wielcy fabrykanci wiejscy, zwłaszcza w Anglii, 

przekonali się od dawna, że budowanie mieszkao robotniczych jest dla nich nie 

tylko koniecznością, częścią urządzeo fabrycznych, ale że się również rentuje 

bardzo dobrze. W Anglii popowstawały w ten sposób całe wsie, z których te i 

owe rozwinęły się później i stały miastami. A robotnicy, zamiast wdzięczności dla 

ludzkich i życzliwych kapitalistów, mieli od dawna bardzo poważne zastrzeżenia 

przeciwko takiemu  „systemowi domków”. Nie tylko, że muszą oni tutaj płacid za 

mieszkanie ceny monopolowe, bo fabrykant nie ma konkurentów, ale przy 

każdym strajku zostają natychmiast bez dachu nad głową, jako że fabrykant bez 

ceremonii wyrzuca ich na bruk i przez to utrudnia im wszelkie stawianie mu 

oporu. 
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Szczegóły znaleźd można w moim „Położeniu klasy robotniczej w Anglii” na 
stronie 224—228. Ale pan Sax jest zdania, że przecież coś podobnego „nie 
zasługuje chyba na jakieś obalanie kontrargumentami” (str. 111). Czyż on nie 
pragnie zapewnid robotnikowi posiadania domku na własnośd ? Owszem, ale 
ponieważ „pracodawcy muszą mied zawsze możnośd rozporządzania 
mieszkaniem, aby zwolniwszy jednego robotnika mied miejsce dla jego 
zastępcy”, to — no tak, to trzeba było „zatroszczyd się z góry o takie wypadki, 
zastrzegając sobie w umowie możnośd odwołania prawa własności” (str. 113)17. 
 
Tym razem zeszliśmy na dół niespodzianie szybko. Mówiło się z początku: prawo 

własności robotnika do jego domku; potem dowiedzieliśmy się, że po miastach 

jest to niemożliwe i da się przeprowadzid tylko na wsi; teraz nam oznajmiają, iż 

to prawo własności ma byd i na wsi również „do odwołania na mocy umowy”! Z 

tym nowoodkrytym przez pana Saxa rodzajem własności dla robotników, z tym 

przerabianiem ich na kapitalistów „do odwołania w myśl umowy” przybyliśmy 

znów szczęśliwie na równinę i mamy tutaj zbadad, co kapitaliści oraz inni 

filantropi rzeczywiście uczynili dla rozwiązania kwestii mieszkaniowej. 

 

II 
 
Gdybyśmy mogli wierzyd naszemu panu drowi Saxowi, to ze strony panów 
kapitalistów uczyniono już bardzo wiele, aby zapobiec brakowi mieszkao, 
tudzież dostarczono dowodów, że kwestia mieszkaniowa może byd rozwiązana 
na gruncie kapitalistycznego sposobu produkcji. 
Pan Sax przytacza nam tutaj przede wszystkim… Francję bonapartystyczną! Jak 
wiadomo, Ludwik Bonaparte podczas wystawy światowej w Paryżu wyznaczył 
komisję, pozornie w tym celu, aby zreferowała położenie klas pracujących we 
Francji, a w rzeczywistości, ażeby ku tym większej chwale cesarstwa 
przedstawiła położenie to jako naprawdę rajskie. Ina sprawozdanie tej właśnie 
komisji, składającej się z najbardziej skorumpowanych spośród ludzi będących 
narzędziami bonapartyzmu, powołuje się pan Sax, a powołuje się szczególnie z 
tej racji, że wyniki jej prac „według własnego orzeczenia komitetu, któremu to 
poruczono, są dla Francji nieomal kompletne”! A jakież to są te wyniki? Z 89 
wielkich przemysłowców lub też towarzystw akcyjnych, które informacji 
udzieliły, 31 nie zbudowało dla robotników żadnych mieszkao; zbudowane 
mieszkania, według własnej oceny Saxa, dają schronisko co najwyżej 50 do 60 
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tysiącom osób, a mieszkania prawie wyłącznie składają się tylko z dwóch izb na 
rodzinę. 
 
Nie warto nawet wspominad o tym, że każdy kapitalista, którego wiążą z 
określoną miejscowością warunki jego przemysłu — napęd wodny, położenie 
kopalo węgla, rudy żelaznej oraz innych złoży itd. — musi budowad mieszkania 
dla swych robotników, gdy mieszkao tych nie ma. Aby upatrywad w tym dowód 
istnienia „ukrytej wspólnoty”, „wymowne świadectwo wzrostu zrozumienia 
rzeczy i jej wielkiej doniosłości”, „wiele obiecujący początek” (str. 115) — trzeba 
posiadad po temu wysoce rozwinięty nałóg wmawiania sobie rzeczy 
niebywałych. A zresztą i w tych sprawach przemysłowcy rozmaitych krajów 
różnią się między sobą odpowiednio do swego narodowego charakteru. Pan Sax 
na przykład opowiada nam (str. 117): 
 
„W Anglii dopiero w ostatnich czasach daje się zauważyd bardziej ożywiona 

działalnośd pracodawców w tym kierunku. Są to mianowicie odległe 

miejscowości wiejskie… Okolicznośd, że robotnicy mają nieraz daleką drogę do 

przebycia od najbliższej miejscowości do fabryki, że przybywają na robotę już 

zmęczeni i że wskutek tego pracują mniej wydajnie — ta okolicznośd przeważnie 

bywa dla pracodawców motywem do budowania mieszkao dla swych 

robotników. Lecz wzrasta i liczba tych, którzy głąbiej ujmują stosunki i łączą z 

reformą mieszkaniową również mniej więcej wszystkie inne elementy ukrytej 

spólnoty; im zawdzięczają swe powstanie owe kwitnące kolonie… Nazwiska 

takiego Ashtona w Hyde, Ashwortha w Turton, Strutta w Belper, Granta w Bury, 

Giega w Bollmgtonie, Marshalla w Leeds, Salta w Sataire, Acroyda w Copley i in. 

są w Zjednoczonym Królestwie dobrze z tej racji znane”. 

O, święta naiwności i jeszcze świętsza ignorancjo! Dopiero „w ostatnich czasach” 
angielscy fabrykanci wiejscy mieli zbudowad mieszkania dla swych robotników! 
Nie, kochany panie Sax, kapitaliści angielscy to prawdziwi wielcy przemysłowcy 
nie tylko z racji swych majątków, ale i umysłów. Na długo przedtem, zanim w 
Niemczech powstał wielki przemysł, zrozumieli oni, że w fabrykach wiejskich 
wydatek na mieszkania robotnicze stanowi nieodzowną, a bezpośrednio i 
pośrednio nader rentowna częśd ogólnego kapitału zakładowego. Na długo 
przedtem, zanim walka pomiędzy Bismarckiem a burżuazją niemiecką przyniosła 
niemieckim robotnikom w darze wolnośd stowarzyszeo, angielscy fabrykanci, 
właściciele kopalo i hut dowiedzieli się z praktyki, jaki nacisk mogą oni wywierad 
na robotników strajkujących, gdy są dla nich jednocześnie gospodarzami 
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domów. „Kwitnące kolonie” jakiegoś Grega, jakiegoś Ashtona, jakiegoś 
Ashwortha pochodzą do tego stopnia z ostatnich czasowo, że burżuazją już 
przed czterdziestu laty roztrąbiła je jako wzorowe, jak to przed dwudziestoma 
ośmioma laty ja sam już opisałem (w „Położeniu klasy robotniczej”, str. 228—
230, uwaga). Mniej więcej tyleż lat wieku liczą sobie kolonie Marshalla i Acroyda 
(tak się ten człowiek pisze), a znacznie jest jeszcze starsza, bo początkami swymi 
sięga zeszłego stulecia, kolonia Strutta. Że zaś w Anglii przeciętny czas trwania 
mieszkania robotniczego przyjmuje się na lat czterdzieści, to pan Sax może sam 
sobie na palcach policzyd, w jakim stanie rozpadu znajdują się dziś owe 
„kwitnące kolonie”. Przy tym większośd tych kolonii nie leży już dziś na wsi; 
kolosalny rozrost przemysłu do tego stopnia otoczył większośd z nich fabrykami i 
domami, że znajdują się one obecnie pośrodku brudnych i pełnych dymu miast o 
dwudziestu, trzydziestu i więcej tysiącach mieszkaoców; co nie przeszkadza 
niemieckiej nauce burżuazyjnej, którą pan Sax reprezentuje, jeszcze i dzisiaj 
wiernie jak pacierz powtarzad stare angielskie hymny pochwalne z 1840 roku, 
które zgoła już się nie dadzą tutaj zastosowad. 
 
A co dopiero mówid o starym Acroydzie!... Zacny ten człowiek był istotnie 

filantropem czystej wody. Kochał swych robotników i zwłaszcza swe robotnice 

do tego stopnia, że mniej miłujący ludzi konkurenci jego w Yorkshire zwykli byli 

mawiad o nim, iż obsługuje on swą fabrykę wyłącznie własnymi swymi dziedmi! 

Pan Sax oczywiście twierdzi, że w tych kwitnących koloniach „nieślubne dzieci 

stają się coraz rzadsze” (str. 118), No tak, istotnie, ale nieślubne dzieci spoza 

małżeostwa, jako że w angielskich okręgach fabrycznych ładne dziewczęta 

wychodzą za mąż w bardzo młodym wieku. 

Zakładanie mieszkao robotniczych tuż obok każdej dużej fabryki wiejskiej i 
jednocześnie z samą tą fabryką jest w Anglii regułą od lat sześddziesięciu i 
więcej. Jak już wspomniałem, wiele z takich fabryk stało się ośrodkiem, około 
którego rozrosło się w następstwie całe miasto fabryczne ze wszystkimi plagami, 
które takie miasto za sobą pociąga. Kolonie te przeto nie rozwiązały kwestii 
mieszkaniowej — one ją w swej miejscowości dopiero stworzyły. Natomiast w 
krajach, które na polu wielkiego przemysłu w ślad Anglii dopiero kulawo zdążały 
i które zaledwie od 1848 roku poznały właściwie, co to jest wielki przemysł, we 
Francji i zwłaszcza w Niemczech, zupełnie jest inaczej. Tutaj tylko olbrzymie huty 
i fabryki zdecydowały się w koocu po długich wahaniach budowad własne 
mieszkania robotnicze — jak zakłady Schneidra w Creusot i Kruppa w Essen. 
Znaczna większośd przemysłowców wiejskich pozwala, by ich robotnicy na 
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skwarze, w deszcz i śnieg milami co rano pędzili do fabryk, a wieczorem znowu 
tak samo do domu. Zwłaszcza zaś często zdarza się to w okolicach górzystych, w 
Wogezach francuskich i alzackich oraz nad rzeką Wupper, Sieg, Agger, Lenne i 
nad innymi rzekami reosko-westfalskimi. W ośrodkach górniczych nie jest lepiej. 
To samo drobne sknerstwo panuje u Niemców, co i u Francuzów. 
 
Pan Sax wie bardzo dobrze, iż zarówno wiele obiecujący początek jak i kwitnące 
kolonie są mniej niż niczym. Usiłuje tedy dowieśd dziś kapitalistom, jakie 
wspaniałe mogliby oni ciągnąd zyski, lokując gotówkę w mieszkania robotnicze. 
Innymi słowy, stara się on wskazad im nową drogę do okpiwania robotników. 
 
Przede wszystkim więc daje im za przykład szereg londyoskich towarzystw 
budowlanych częściowo o charakterze filantropijnym, częściowo spekulanckim, 
które osiągnęły czysty dochód od czterech do sześciu i więcej procentów. Że 
kapitał ulokowany w mieszkaniach robotniczych dobrze się rentuje, tego pan 
Sax nie ma po co dowodzid. Powód, dla którego nie wkłada się w to więcej 
gotówki, niż się to dzieje, jest ten, że droższe mieszkania rentują się ich 
właścicielom jeszcze lepiej. A więc upomnienia pana Saxa pod adresem 
kapitalistów sprowadzają się znowu do zwykłego kazania umoralniającego. 
 
Co się zaś tyczy owych londyoskich towarzystw budowlanych, których wspaniałe 

wyniki pan Sax tak głośno zachwala, to według jego własnego podliczenia —a 

obejmuje ono wszelką, jaką kto chce, spekulację budowlaną — dały one dach 

nad głową w sumie ogólnej 2132 rodzinom i 706 samotnym mężczyznom, czyli 

mniej niż piętnastu tysiącom osób! I tego rodzaju dzieciostwa ośmiela się ktoś 

poważnie przytaczad w Niemczech jako dowody wielkiego powodzenia, kiedy w 

samej tylko wschodniej dzielnicy Londynu żyje w najopłakaoszych warunkach 

mieszkaniowych pół miliona robotników! Wszystkie te filantropijne usiłowania 

razem wzięte są taką żałosną nicością, że w angielskich sprawozdaniach 

parlamentarnych zajmujących się sytuacją robotników nigdy się o nich nawet 

nie wspomina. 

O śmiesznej nieznajomości Londynu, o której szeroko świadczy cała ta częśd 
pracy pana Saxa, nawet mówid tu nie będziemy. O jednej rzeczy tylko 
wspomnimy. Pan Sax sądzi, że dom noclegowy dla mężczyzn w Soho zwinięto, 
bo w tej okolicy „nie można było liczyd na większą klientelę”. Pan Sax wyobraża 
sobie całą zachodnią dzielnicę Londynu jako wyłącznie dystyngowaną częśd 
miasta i nie wie, że tuż za najelegantszymi ulicami leżą tam najbrudniejsze 
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dzielnice robotnicze, z których jedną jest np. Soho. Wzorowy dom noclegowy, o 
którym pan Sax mówi, a który ja znałem już dwadzieścia trzy lata temu, miał 
zrazu dużą frekwencję, lecz został zamknięty, bo nikt w nim wytrzymad nie mógł. 
A przecież był to jeszcze jeden z najlepszych. 
Lecz miasto robotnicze Mülhuza w Alzacji — to przecież się udało? 
 
To miasto dla burżuazji na kontynencie jest rumakiem od wielkiej parady, 

zupełnie tak jak świętej pamięci kwitnące kolonie Ashtona, Ashworta, Grega et 

cons. dla burżuazji angielskiej. Niestety jednak, nie jest ono wytworem 

«ukrytej», lecz jawnej „wspólnoty” kapitalistów alzackich i drugiego cesarstwa 

francuskiego. Było jednym z eksperymentów socjalistycznych Ludwika 

Bonaparte, do którego to eksperymentu paostwo dostarczyło trzeciej części 

kapitału. Wybudowano tam w ciągu czternastu lat (do 1867 r.) osiemset małych 

domków systemem wadliwym, nie do pomyślenia w Anglii, gdzie się na tym 

lepiej znają; domki te oddaje się robotnikom na własnośd po trzynastu — 

piętnastu latach za miesięczną opłatą podwyższonego komornego. Bonapartyści 

alzaccy nie potrzebowali dopiero wynajdowad tego sposobu nabywania na 

własnośd, który, jak zobaczymy, dawno już wprowadzono w angielskich 

spółdzielczych towarzystwach budowlanych. Dodatki do komornego z racji 

wykupu domków są w Mülhuzie w porównaniu do angielskich dosyd duże; na 

przykład robotnik, który wpłacił stopniowo w ciągu lat piętnastu 4500 franków, 

otrzymuje za to dom, który przed piętnastu laty wart był 3300 franków. Gdy 

chce się wyprowadzid albo zalega chodby z jedną ratą miesięczną (w którym to 

wypadku może byd z mieszkania usunięty), oblicza mu się sześd i dwie trzecie 

procentu początkowej wartości domu jako komorne roczne (np. 17 franków 

miesięcznie przy trzech tysiącach franków wartości domu) i wypłaca mu się 

resztę, ale bez grosza procentu. Że więc towarzystwo, niezależnie od „pomocy 

paostwowej”, może przy tym, utyd, to rzecz zrozumiała; rozumie się też, że 

mieszkania dostarczane w tych warunkach, już chodby dlatego, że są położone 

pod miastem, na pół na wsi, są lepsze niż stare mieszkania koszarowe w samym 

mieście. 

O paru podjętych w Niemczech mizernych eksperymentach, których nędzotę 
pan Sax sam na str. 157 przyznaje, nie powiemy ani słowa. 
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Czegóż więc te wszystkie przykłady dowodzą? Po prostu tego, że budowanie 
mieszkao dla robotników, nawet gdy się nie lekceważy przy tym wszystkich 
przepisów higieny, jest rzeczą rentującą się z punktu widzenia kapitalisty. Tego 
jednak nikt nigdy w wątpliwośd nie podawał, to wiedzieliśmy wszyscy od dawien 
dawna. Każdy wkład kapitału, który zaspokaja jakąś potrzebę, rentuje się przy 
racjonalnej gospodarce. A pytanie polega właśnie na tym, czemu, pomimo to 
jednak istnieje głód mieszkaniowy; czemu pomimo to jednak kapitaliści nie 
troszczą się o wystarczające, zdrowe mieszkania dla robotników? I tutaj pan Sax 
znowu ma tylko upomnienia pod adresem kapitału i pozostaje nam winien 
odpowiedź. Istotną zaś odpowiedź na to pytanie daliśmy już powyżej. 
Kapitał — to już jest teraz stwierdzone ostatecznie — głodu mieszkaniowego 
usuwad nie chce, nawet gdyby to mógł uczynid. Pozostają tylko dwa inne 
sposoby wyjścia: samopomoc robotników i pomoc paostwowa. 
 
Pan Sax, zapalony wielbiciel samopomocy, umie opowiadad o niej cuda również i 
w dziedzinie mieszkaniowej. Niestety, musi on zaraz na wstępie przyznad, że 
może ona zdziaład coś tam tylko, gdzie system domków albo już istnieje, albo da 
go się jednak wprowadzid, a więc znów tylko na wsi; po wielkich miastach zaś, 
nawet i w Anglii, tylko w bardzo ograniczonej mierze. Następnie pan Sax 
wzdycha, że „reforma przez nią (przez samopomoc) może się dokonad tylko 
drogą okrężną, a więc zawsze, tylko w sposób niedoskonały, a mianowicie 
zaledwie o tyle, o ile zasada własności prywatnej występuje jako siła 
oddziałująca na jakośd mieszkania”. I to twierdzenie również należałoby podad w 
wątpliwośd; a w każdym razie „zasada własności prywatnej” bynajmniej nie 
oddziałała reformujące na „jakośd” stylu naszego autora. Pomimo to wszystko 
samopomoc w Anglii zdziałała takie cuda, „że prześcignęła ona znacznie 
wszystko to, czego tam w innych kierunkach dokonano dla rozwiązania kwestii 
mieszkaniowej”. Są to angielskie „building societies” („towarzystwa 
budowlane”), o których pan Sax szczególnie dlatego traktuje obszerniej, 
ponieważ «o ich istocie i działaniu rozpowszechnione są szeroko wyobrażenia w 
ogóle niedostateczne albo błędne. Angielskie „building societies” nie są to 
bynajmniej towarzystwa budowlane ani spółdzielnie budowlane, po niemiecku 
należałoby je raczej nazwad „Häuserwerbvereine” — stowarzyszeniami 
nabywania domów; mają one ca celu zbieranie wśród członków w drodze   
periodycznych  składek pewnego funduszu i  z  niego,  w miarę posiadanych 
środków, zapewnianie członkom pożyczek na nabywanie domów… „Building 
society” jest przeto dla jednej części  członków  stowarzyszeniem  
oszczędnościowym,   dla  drugiej   — kasą zaliczkową.   „Building societies” 
stanowią obliczone na potrzeby robotników hipoteczne zakłady kredytowe, 
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które pozwalają obracad oszczędności robotników na kupowanie lub budowanie 
domów przez ich kolegów.   Jak należy przypuszczad, pożyczki są dawane pod 
zastaw odnośnej realności i w ten sposób rozkładane, że ich spłata odbywa się w 
ratach krótkoterminowych zawierających w sobie łącznie procent i amortyzację. 
Oprocentowanie nie bywa wypłacane wnoszącym składki, ale stale zapisywane 
na ich dobro na procent składany. Zwrot składek wraz z narosłymi procentami 
może nastąpid w każdej chwili za miesięcznym wymówieniem”(str. 170—172). 
„Istnieje w Anglii przeszło dwa tysiące takich stowarzyszeo — kapitał w nich 
zgromadzony wynosi około 15 milionów funtów szterlingów i około stu tysięcy 
rodzin robotniczych doszło już w ten sposób do posiadania własnego ogniska 
domowego; jest to osiągnięcie społeczne, któremu nie prędko można będzie 
znaleźd równe»”(str. 174). 
 
Niestety, i tutaj także kuśtyka tuż za tym pewne „ale”: „Wszelako całkowite 
rozwiązanie sprawy nie zostaje przez to bynajmniej osiągnięte. Już chodby z tego 
względu, że domy nabywad mogą tylko lepiej sytuowani robotnicy... Zwłaszcza 
nie przestrzega się dziś często względów sanitarnych” (str. 176). Na kontynencie 
„takie stowarzyszenia mogą się rozwijad tylko na małym terenie”. Warunkiem 
ich istnienia jest taki system domków, który tutaj bywa tylko na wsi; a robotnicy 
na wsi nie są jeszcze dostatecznie dojrzali do samopomocy. Z drugiej zaś strony 
w miastach, gdzieby mogły powstawad właściwe spółdzielnie budowlane, 
napotykają one na „znaczne i poważne trudności różnego rodzaju” (str. 179). 
Mogłyby one właśnie budowad tylko domki, a tego w wielkich miastach robid nie 
podobna. Słowem, „ta forma samopomocy spółdzielczej w obecnych warunkach 
— a chyba i w niedalekiej przyszłości — nie będzie odgrywała głównej roli w 
rozwiązywaniu danej kwestii”. Spółdzielnie budowlane tego rodzaju znajdują się 
jeszcze „w stadium pierwszych, nierozwiniętych początków”. „Odnosi się to 
nawet i do Anglii” (str. 181). 
 
A więc: kapitaliści nie chcą, a robotnicy nie mogą.   Na tym moglibyśmy 

zakooczyd ten rozdział, gdyby nie było rzeczą bezwzględnie konieczna pewne   

wyjaśnienia   w   sprawie  owych   angielskich  „building societies”, które 

burżuazja barwy   Schulze-Delitzscha  stawia  ciągle  za  wzór naszym 

robotnikom. 

Owe „building societies” ani nie są towarzystwami robotniczymi, ani główny ich 
cel nie polega na tym, aby dostarczaj robotnikom własnych domów. Przeciwnie, 
zobaczymy, że zdarza się to tylko wyjątkowo. „Building societies” są zasadniczo 
spekulanckie i to zarówno małe, początkujące jak i wielkie, na których tamte się 
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wzorują. W jakimś szynku — zwykle z inicjatywy jego właściciela, u którego też 
odbywają się zebrania tygodniowe — pewna liczba stałych gości i ich przyjaciół, 
sklepikarzy, subiektów, komiwojażerów, pomniejszych majstrów i innych 
drobnomieszczan — a od czasu do czasu także jakiś konstruktor maszyn albo 
inny, do arystokracji w swojej klasie należący robotnik — łączą się i tworzą 
stowarzyszenie budowlane; najbliższym powodem po temu bywa zazwyczaj to, 
że szyn-karz wywiedział się, iż w sąsiedztwie czy gdzie indziej jest stosunkowo 
tanio do nabycia jakiś plac. Większośd członków nie jest z racji swego zatrudnie-
nia związana z żadną określoną okolicą; nawet wielu ze sklepikarzy i rze-
mieślników ma w mieście tylko swoje sklepy lub warsztaty; kto tylko może, woli 
mieszkad za miastem, z dala od dymu miejskiego. Plac pod budowę zostaje 
nabyty i na nim się buduje, ile się da domków. Kredyt udzielony przez 
zamożniejszych umożliwia kupno, składki tygodniowe tudzież kilka drobnych 
pożyczek pokrywają tygodniowe wydatki na budowę. Ci członkowie, którzy 
polują na własny dom, otrzymują drogą, losowania własne domki w miarę ich 
wykooczania, a odpowiedni dodatek do komornego amortyzuje cenę kupna. 
Pozostałe domki wynajmuje się lub sprzedaje. A stowarzyszenie budowlane, gdy 
robi dobre interesy, zbiera mniejszy czy większy majątek, który pozostaje 
własnością członków, dopóki płacą składki, i od czasu do czasu albo przy 
rozwiązywaniu stowarzyszenia bywa dzielony. Takie są dzieje dziewięciu na 
dziesięd angielskich stowarzyszeo budowlanych. Pozostałe z nich są to większe, 
zakładane czasem pod politycznymi lub filantropijnymi pozorami towarzystwa, 
których cel główny polega ostatecznie zawsze na tym, ażeby lokowad 
oszczędności drobnomieszczaostwa na lepszych hipotekach, z wyższym 
oprocentowaniem i widokami na dywidendy przez spekulowanie na własności 
gruntowej. 
 
Na jaką klientelę towarzystwa te spekulują, dowodzi tego prospekt jednego z 

największych, jeśli nie największego z nich, „Birckbeck Building Society 29 i 30 

Southampton Buildings, Chancery Lane” w Londynie, którego wpływy, od czasu 

jak istnieje, wynoszą, ponad 10,5 miliona funtów szterlingów, które posiada 

416.000 funtów złożone w banku oraz w papierach paostwowych i liczy obecnie 

21.441 członków i depozytariuszy. Ogłasza się ono w następujący sposób: 

„Większośd ludzi zna dobrze tzw. trzyletni system fabrykantów fortepianów, 
który polega na tym, że każdy, kto wynajmie fortepian na trzy lata, po upływie 
tego czasu staje się jego właścicielem. Przed wprowadzeniem tego systemu 
ludziom o małych dochodach było prawie tak samo trudno nabyd dobry 
fortepian jak własny dom; rokrocznie płacono za wynajem fortepianów i 
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wydawano dwa albo trzy razy tyle pieniędzy, ile był wart fortepian. Ale co da się 
zrobid z fortepianem, to da się i z domem zrobid. Ponieważ jednak dom kosztuje 
więcej niż fortepian, trzeba dłuższego czasu, ażeby spłacid cenę za jego nabycie 
ratami komornego. Wskutek tego dyrektorzy pozawierali umowy z właścicielami 
domów w różnych częściach Londynu i jego przedmieśd, tak. że mogą ofiarowad 
członkom Birckbeck Building Society i innym osobom wielki wybór domów w 
najrozmaitszych dzielnicach miasta. System, którym dyrektorzy zamierzają się 
kierowad, polega na tym, że: domy są do wynajęcia na dwanaście i pół lat, po 
których upływie, jeśli komorne będzie płacone regularnie, dom staje się 
bezwzględną własnością najemcy bez żadnych dalszych dopłat. Najemca może 
też zawrzed umowę na krótszy termin najmu z wyższym komornem albo na 
dłuższy termin najmu z niższym komornem. Osoby z niewielkim dochodem, 
pomocnicy handlowi, subiekci i inni, mogą się natychmiast uniezależnid od 
wszelkiego gospodarza domu zostając członkami Birckbeck Building Society”. 
 
Jest to powiedziane dośd wyraźnie. O robotnikach nie ma ani słowa, ale za to o 

ludziach z niewielkim dochodem, o pomocnikach handlowych, subiektach itd.; 

na domiar przypuszcza się tutaj, że kandydaci z reguły już posiadają fortepian. W 

istocie nie chodzi tu wcale o robotników, ale o drobnych bourgeois i o takich 

ludzi, którzy nimi chcą i mogą zostad; o ludzi, których dochody, jakkolwiek w 

pewnych granicach, lecz zazwyczaj stopniowo wzrastają, jak w handlu i tym, 

podobnych zawodach, gdy tymczasem zarobek robotnika, w najlepszym razie 

ciągle jednakowy, w rzeczywistości spada proporcjonalnie do wzrostu jego 

rodziny i jej rosnących potrzeb. Istotnie też tylko niewielu robotników może 

wyjątkowo należed do takich towarzystw. Z jednej strony bowiem ich dochód 

jest za mały, z drugiej — jest natury zbyt niepewnej, ażeby mogli oni brad na się 

zobowiązania na dwanaście i pół lat naprzód. Nieliczne wyjątki, do których to gię 

nie stosuje, są to albo najlepiej płatni robotnicy, albo nadzorcy fabryczni18. 

Każdy zresztą widzi, że bonapartyści z miasta robotniczego Mülhuzy nie robią nic 
innego, jak tylko mizernie małpują owe drobnomieszczaoskie angielskie 
towarzystwa budowlane. Tyle tylko, że jakkolwiek paostwo przychodzi im z 
pomocą, okpiwają oni jeszcze bardziej klientele swoją niż tamte towarzystwa. 
Warunki ich są na ogół mniej liberalne niż przeciętnie obowiązujące w Anglii i 
gdy w Anglii od każdej wpłaty zaliczkowej liczy się procenty proste i składane i 
po miesięcznym wymówieniu również się je zwraca, fabrykanci z Mülhuzy 
chowają do kieszeni procenty proste i składane i zwracają tylko to, co zostało 
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wpłacone brzęczącymi pięciofrankowymi talarami. A nikt nie będzie się bardziej 
dziwił tej różnicy od pana Saxa, u którego to wszystko stoi w jego książce, chod 
on o tym nie wie. 
 
A więc i z samopomocy robotników też nic nie wychodzi. Pozostaje pomoc ze 
strony paostwa. Co może nam pan Sax w tym względzie ofiarowad? Trzy rzeczy: 
 
„Po pierwsze: paostwo powinno się postarad, aby usunąd ze swego 
ustawodawstwa i administracji albo odpowiednio poprawid wszystko, co w 
jakikolwiek sposób mogłoby pociągnąd za sobą zwiększenie głodu 
mieszkaniowego dla klas pracujących”(str. 187). 
 
A więc: rewizja ustawodawstwa budowlanego i wolnośd uprawiania rzemiosła 
budowlanego, aby się budowało taniej. Lecz w Anglii ustawodawstwo 
budowlane jest ograniczone do minimum, rzemiosło budowlane wolne jak ptak 
w powietrzu, a jednak mieszkao brak. Przy tym w Anglii buduje się teraz tak 
tanio, że domy się chwieją, gdy przejeżdża wóz ciężarowy, i że po kilka co dzieo 
się zawala. Jeszcze wczoraj, 25 października 1872 r., w Manchesterze zawaliło 
ich się na raź sześd i sześciu robotników odniosło ciężkie rany. Więc i to nie 
pomaga. 
 
„Po drugie: władza paostwowa ma nie dopuszczad, ażeby jednostki w 
nieokiełznanym swym indywidualizmie szerzyły dalej zło istniejące lub 
wywoływały je na nowo”. 
 
A więc: inspekcja sanitarna i policyjno-budowlana mieszkao robotniczych, 

przeniesienie na władze rządowe uprawnieo do zamykania szkodliwych dla 

zdrowia i grożących zawaleniem się mieszkao, jak to się dzieje w Anglii od r. 

1857. Lecz jak to się stało w Anglii? Pierwsza ustawa, z 1855 r. („Nuisances 

Bemoval Act”), jak pan Sax sam przyznaje, pozostała «martwą literą* zarówno 

jak i druga, z 1858 r. („Local Governement Act”) (str. 197). Natomiast pan Sax 

sądzi, że trzecia ustawa, „Artisans' Dwellings Act”, obowiązująca tylko w 

miastach ponad 10.000 mieszkaoców, „niewątpliwie dobrze świadczy o 

kompetencji parlamentu brytyjskiego w sprawach społecznych” (str. 199), gdy 

tymczasem twierdzenie to jeszcze raz „dobrze świadczy” tylko o całkowitej 

ignorancji pana Saxa w sprawach angielskich. Że Anglia w „sprawach 

społecznych” znacznie wyprzedza kontynent, rozumie się samo przez się; jest 
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ona krajem ojczystym, nowoczesnego wielkiego przemysłu; w niej 

kapitalistyczny sposób produkcji rozwinął się najswobodniej i najszerzej, a skutki 

tego występują tu na jaw najjaskrawiej i stąd wywołują też najpierw odbicie w 

ustawodawstwie. Najlepszym dowodem tego jest ustawodawstwo fabryczne. 

Lecz jeśli pan Sax mniema, iż wystarczy, aby akt parlamentu otrzymał moc 

ustawy, a natychmiast zostanie praktycznie przeprowadzony, to myli się 

ogromnie. A do żadnego aktu parlamentarnego nie odnosi się to bardziej 

(wyjąwszy co najwyżej „Workshops' Act”) niż właśnie do „Local Governement 

Act”. Wykonanie tej ustawy powierzono władzom miejskim, które prawie 

wszędzie w Anglii są powszechnie znanymi ośrodkami wszelakiej korupcji, 

kumoterstwa i „jobbery”19. 

Urzędnicy tych władz miejskich, zawdzięczający swe stanowiska najrozmaitszym 

względom rodzinnym, albo nie umieją, albo nie chcą wprowadzid w życie tych 

ustaw społecznych, podczas gdy właśnie w Anglii urzędnicy paostwowi, którym 

się powierza przygotowywanie i wykonywanie ustawodawstwa społecznego, 

odznaczają się najczęściej wielką obowiązkowością —chod dziś już w mniejszym 

stopniu niż przed dwudziestu —trzydziestu laty. W radach miejskich zasiadają 

prawie wszędzie w większej liczbie właściciele niezdrowych i walących się 

mieszkao. Wyborów radców miejskich dokonywa się w małych okręgach, co 

uzależnia wybranych od najdrobniejszych miejscowych wpływów i interesów; 

żaden radca miejski, który chce byd wybrany powtórnie, nie może się poważyd 

głosowad za zastosowaniem tej ustawy do swego okręgu. Łatwo więc zrozumied, 

z jaką niechęcią władze miejscowe prawie wszędzie przyjęły tę ustawę i że 

znalazła ona dotąd zastosowanie tylko do najskandaliczniejszych wypadków — a 

i tam najczęściej tylko wskutek tego, iż już wybuchła jakaś epidemia, jak zeszłego 

roku epidemia ospy w Manchesterze i Salfordzie. Tylko w takich razach odnosił 

dotąd skutek apel do ministra spraw wewnętrznych, jako że w ogóle jest zasadą 

liberalnego rządu w Anglii wnosid ustawy o reformach społecznych tylko pod 

przymusem, a już istniejących, o ile się tylko da, nie wykonywad. Omawiana 

ustawa, jak i poniektóra inna w Anglii, ma tylko to znaczenie, że w rękach 

jakiegoś kierowanego lub naciskanego przez robotników rządu, który ją wreszcie 

naprawdę zastosuje, stanie się ona potężną bronią do uczynienia wyłomu w 

obecnej sytuacji społecznej. 
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„Po trzecie, władza paostwowa, zdaniem pana Saxa, «powinna używad wszelkich 
będących w jej rozporządzeniu pozytywnych środków, by w jak największym 
stopniu. zapobiegad istniejącemu brakowi mieszkao”. 
 
To znaczy, że ma ona wznosid koszary, „prawdziwe budynki wzorowe” dla 
„swych niższych urzędników i służby” (ale to nie są przecież robotnicy) oraz 
„udzielad pożyczek przedstawicielstwom gmin, towarzystwom tudzież osobom 
prywatnym na polepszanie mieszkao dla klas pracujących” (str. 203), jak się to 
dzieje w Anglii w myśl „Public Works Loan Act” i jak to uczynił Ludwik Bonaparte 
w Paryżu i Mülhuzie. Ale „Public Works Loan Act” istnieje też właśnie tylko na 
papierze, rząd daje komisarzom do rozporządzenia tylko co najwyżej 50 tysięcy 
funtów szterlingów, a więc środki na budowę co najwyżej 400 domków, czyli w 
40 lat 16 tysięcy domków lub mieszkao dla co najwyżej 80 tysięcy osób — kropla 
w morzu! Nawet gdy przypuścimy, że po 20 latach środki pieniężne komisji 
podwoją się przez spłaty, czyli że w ostatnich dwudziestu latach powstaną 
mieszkania dla dalszych 40 tysięcy osób, to pozostanie to zawsze tylko kroplą w 
morzu. Że zaś domki trwają przeciętnie tylko 40 lat, to po 40 latach co roku 
trzeba wydawad gotówką 50 albo 100 tysięcy funtów, aby zastępowad najstarsze 
zniszczone domki nowymi. 
 
To pan Sax nazywa na stronicy 203 praktycznie słusznym i „w nieograniczonej 

mierze” wprowadzeniem w życie zasady! I tym przyznaniem się, że nawet w 

Anglii paostwo „w nieograniczonej mierze” tak dobrze jak nic nie uczyniło, pan 

Sax zamyka książkę swoją, wygłaszając jeszcze tylko nowe kazanie moralne do 

wszystkich zainteresowanych20. 

Że paostwo dzisiejsze ani nie chce, ani nie może znaleźd rady na plagę 
mieszkaniową, to rzecz jak słooce jasna. Paostwo nie jest to nic innego, jak 
zorganizowany całokształt władzy klas posiadających, właścicieli ziemskich i 
kapitalistów, przeciwko klasom wyzyskiwanym, chłopom i robotnikom. Czego 
nie chcą poszczególni kapitaliści (a tylko ci się tutaj liczą, bo w tej sprawie i 
zainteresowany właściciel ziemski występuje przede wszystkim w charakterze 
kapitalisty) - tego nie chce i ich paostwo. Jeżeli przeto poszczególni kapitaliści 
ubolewają wprawdzie nad brakiem mieszkao, ale ich z trudem, nakłonid można, 
ażeby najbardziej przerażające następstwa tego braku powierzchownie 
tuszowali, to i zbiorowy kapitalista, paostwo, także niewiele więcej uczyni. 
Będzie się on starał co najwyżej o to, aby zazwyczaj stosowany stopieo 
powierzchownego tuszowania wszędzie równomiernie był przeprowadzany. I 
widzieliśmy, że to tak jest istotnie. 
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Jednakże — taki zarzut można tu uczynid — w Niemczech nie panuje jeszcze 
burżuazja, w Niemczech paostwo jest jeszcze siłą do pewnego stopnia 
niezależną i unoszącą się ponad społeczeostwem, i że właśnie dlatego 
reprezentuje ono zbiorowe interesy społeczeostwa, nie zaś interesy jednej tylko 
klasy. Takie paostwo może w istocie uczynid to i owo, czego nie potrafi paostwo 
burżuazyjne; od niego wolno oczekiwad czegoś zupełnie innego również w 
dziedzinie społecznej. 
 
Takim językiem przemawiają reakcjoniści. W rzeczywistości zaś i w Niemczech 

paostwo, takie jakie jest, stanowi konieczny produkt podłoża społecznego, z 

którego wyrosło. W Prusach — a Prusy są dziś miarodajne - obok wciąż jeszcze 

silnej szlachty, posiadaczki wielkiej własności ziemskiej, istnieje stosunkowo 

młoda i nader tchórzliwa burżuazja, która nie wywalczyła sobie dotąd ani 

bezpośredniej władzy politycznej jak we Francji, ani mniej lub więcej pośredniej 

jak w Anglii. Ale obok obu klas istnieje szybko rosnący, umysłowo bardzo 

rozwinięty i z każdym dniem coraz lepiej organizujący się proletariat. 

Znajdujemy więc tutaj obok podstawowego warunku dawnej monarchii 

absolutnej: równowagi pomiędzy szlachtą wiejską a burżuazja, podstawowy 

warunek nowoczesnego bonapartyzmu: równowagę pomiędzy burżuazja a 

proletariatem. 

Zarówno zaś w dawnej, absolutnej, jak i w nowoczesnej, bonapartystycznej 
monarchii rzeczywista władza paostwowa spoczywa w rękach odrębnej kasty 
oficerskiej i urzędniczej, która w Prusiech uzupełnia swe kadry po części sama z 
siebie, po części z drobnej szlachty majorackiej, rzadziej z wielkiej arystokracji, a 
w najmniejszej cząstce z szeregów burżuazji. Samodzielnośd tej kasty, która 
zdaje się stad poza obrębem społeczeostwa i niejako ponad nim, nadaje 
paostwu pozory samoistności w stosunku do społeczeostwa. 
 
Formą paostwową, która w Prusach (a za nimi i w nowej konstytucji Rzeszy 

niemieckiej) rozwinęła się z nieodzowną konsekwencją z tych pełnych 

sprzeczności stosunków społecznych, jest pozorny konstytucjonalizm, będący 

formą zarówno dzisiejszego rozkładu starej monarchii absolutnej jak i formą 

istnienia monarchii bonapartystycznej. W Prusiech pozorny ten 

konstytucjonalizm pokrywał i łagodził od roku 1848 do 1866 tylko powolne 

gnicie monarchii absolutnej. Ale od 1866, a zwłaszcza 1870 roku przewrót w sto-

sunkach społecznych, a wraz z nim rozpad dawnego paostwa odbywa się na 
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oczach wszystkich i w skali olbrzymie rosnącej. Szybki rozwój przemysłu i 

zwłaszcza szwindli giełdowych wciągnął wszystkie klasy rządzące w wir 

Spekulacji. Importowana z Francji w 1870 r. korupcja na dużą skalę rozwija się z 

niesłychaną szybkością. Stroussberg i Pereirowie21 podają sobie ręce. 

Ministrowie, generałowie, książęta i hrabiowie robią w akcjach obok najbardziej 

szczwanych Żydów-giełdziarzy, a paostwo uznaje ich równośd masowo mianując 

Żydów-giełdziarzy baronami. Szlachta wiejska, od dawna uprzemysłowiona, jako 

fabrykanci cukru buraczanego i okowity, dawno ma poza sobą stare solidne 

czasy, dawno listy dyrektorów wszelkich solidnych i niesolidnych towarzystw 

akcyjnych pęcznieją od jej nazwisk. Biurokracja coraz bardziej gardzi 

niedoborem w kasie jako jedynym środkiem podwyższania sobie pensji; porzuca 

paostwo i poluje na stanowiska znacznie intratniejsze w zarządach 

przedsiębiorstw przemysłowych; ci zaś, co pozostają jeszcze na urzędach, idą za 

przykładem swych przełożonych, spekulują na akcjach albo pozwalają sobie 

„brad udział” w kolejach żelaznych itd. Ma się nawet prawo przypuszczad, że i 

porucznicy maczają rączki w niejednej spekulacji. Krótko mówiąc, rozkład 

wszystkich elementów dawnego paostwa, przejście monarchii absolutnej w 

bonapartystyczną jest w pełnym biegu i w następnym wielkim kryzysie 

handlowym i przemysłowym załamią się nie tylko szwindle dzisiejsze, ale i stare 

paostwo pruskie22. 

 
I to paostwo, w którym żywioły nieburżuazyjne stają się co dzieo bardziej 
burżuazyjnymi, ma rozwiązad „kwestię społeczną” lub chodby tylko mieszka-
niową? Przeciwnie. We wszystkich sprawach ekonomicznych paostwo pruskie 
staje się coraz bardziej domeną burżuazji, jeżeli zaś ustawodawstwo w 
dziedzinie ekonomicznej od roku 1866 nie zostało bardziej jeszcze przy-
stosowane do jej interesów, niźli to się stało, to kto jest temu winien? Głównie 
sama burżuazja, która, po pierwsze, jest zbyt tchórzliwa, aby energicznie bronid 
swoich żądao, a po wtóre, opiera się każdemu ustępstwu, skoro tylko daje ono 
jednocześnie nowy oręż do rąk groźnego proletariatu. Gdy zaś władza 
paostwowa, tzn. Bismarck, stara się zorganizowad sobie własny przyboczny 
proletariat, aby przy jego pomocy trzymad w ryzie polityczną działalnośd 
burżuazji, to cóż to jest innego niż niezbędny i dobrze znany sposobik 
bonapartystyczny, który w stosunku do robotników nie obowiązuje do niczego 
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prócz pewnych życzliwych frazesów i co najwyżej do pewnego minimum 
pomocy paostwowej dla towarzystw budowlanych a la Louis Bonaparte ? 
Najlepszym dowodem, czego robotnicy oczekiwad mogą od paostwa pruskiego, 

jest zużytkowanie miliardów francuskich, które pozwoliło pruskiej machinie 

paostwowej zachowad znowu na pewien krótki czas swą samodzielnośd wobec 

społeczeostwa. Czy chociaż jeden talar z tych miliardów poszedł na dach nad 

głową dla wyrzuconych na ulice berlioskich rodzin robotniczych? Przeciwnie. 

Gdy nadeszła jesieo, paostwo kazało zburzyd nawet i te kilka nędznych baraków, 

które służyły im w lecie za jedyny przytułek. Pięd miliardów znika aż nadto 

żwawo idąc na fortece, armaty, żołnierzy; i pomimo Wagnera von Dummerwitz, 

pomimo konferencji Stiebera z Austrią23 na robotników niemieckich nie 

udzielono z tych miliardów nawet tyle, ile robotnikom francuskim użyczył 

Ludwik Bonaparte z tych milionów, które Francji ukradł. 

 
 
 

III 
 
W rzeczywistości burżuazja ma tylko jedną metodę, która na swój sposób 
rozwiązuje kwestię mieszkaniową —to znaczy, tak ją rozwiązuje, że to roz-
wiązanie wciąż od nowa kwestię związaną rodzi. Ta metoda nazywa się: 
„Haussmann”. 
 
Rozumiem tu przez „Haussmanna” nie tylko specyficznie bonapartystowską 
manierę Haussmanna paryskiego — przebijania długich, prostych i szerokich ulic 
przez sam środek gęsto zabudowanych dzielnic robotniczych i ujmowania tych 
ulic po obydwóch stronach w wielkie zbytkowne gmachy, przy czym oprócz 
strategicznego celu utrudnienia walki na barykadach ma się jeszcze na oku 
stworzenie zależnego od rządu, specyficznie bonapartystycznego budowlanego 
proletariatu tudzież przekształcenie miasta w wyłącznie luksusowe. Przez 
«Haussmanna» rozumiem praktykę, która stała się powszechną, dokonywania 
wyłomów w okręgach robotniczych, położonych szczególnie w centrum naszych 
wielkich miast, czy powodowane to jest względami na zdrowie publiczne i 
upiększenie, czy popytem na duże, w środku miasta leżące lokale handlowe i 
biurowe, czy też potrzebami komunikacyjnymi, przeprowadzaniem kolei, ulic itd. 
Powód może byd najróżnorodniejszy —rezultat jest wszędzie taki sam: 
najbardziej skandaliczne ulice i uliczki znikają ku wielkiej własnej chwale 
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burżuazji, ale natychmiast znowu powstają gdzie indziej i częstokrod nawet w 
najbliższym sąsiedztwie. 
 
W „Położeniu klasy robotniczej w Anglii” dałem opis Manchesteru, jak wyglądał 

on w latach 1843 i 1844. Od tego czasu przez koleje, co poszły środkiem miasta, 

przez wytknięcie nowych ulic, przez wzniesienie wielkich gmachów publicznych i 

prywatnych niektóre z najgorszych tam opisanych dzielnic zostały przebite, 

odsłonięte i poprawione, a inne całkowicie usunięte, jakkolwiek wiele z nich 

jeszcze — pomimo zaostrzonego od owych czasów dozoru sanitarno-policyjnego 

— znajduje się w tym samym albo nawet gorszym stanie pod względem 

budowlanym, niż były wówczas. Lecz za to, wskutek niezmiernego powiększenia 

się miasta, którego ludnośd wzrosła odtąd więcej niż o połowę, dzielnice, które 

jeszcze wówczas były czyste i wesołe, są teraz tak samo nadmiernie 

zabudowane, tak samo brudne i przepełnione ludźmi, jak wtedy najbardziej 

osławione części miasta. Oto tylko jeden przykład: W książce swej, na stronicy 

80 i następnych, opisałem pewną grupę domów, położonych w najniższej części 

doliny rzeki Medlock i stanowiących już od lat, pod nazwą Małej Irlandii („Little 

Ireland”), plamę na Manchesterze. Mała Irlandia zniknęła od dawna; na jej 

miejscu wznosi się na wysokim podmurowaniu dworzec kolejowy; burżuazja z 

chlubą wskazywała na szczęśliwe ostateczne usunięcie Małej Irlandii jako na 

wielki swój triumf. Ale oto zdarzyła się zeszłego lata gwałtowna powódź — rzeki 

ogroblowane w naszych wielkich miastach z łatwo zrozumiałych przyczyn 

powodują z każdym rokiem coraz to większe powodzie. I w rezultacie okazuje 

się, że Mała Irlandia bynajmniej nie została usunięta, lecz tylko przeniesiona z 

południowej części Oxford Road na północna, i że wciąż jeszcze kwitnie. 

Posłuchajmy manchesterskiego „Weekly Times” z 20 lipca 1872 r., organu 

radykalnej burżuazji w Manchesterze: 

„Nieszczęście, które ubiegłej soboty nawiedziło dolinę Medlocku, jak wolno się 
spodziewad, będzie miało jedną dobrą stronę: że zwróci uwagę publiczną na 
jawne drwiny z wszelkich ustaw o opiece sanitarnej, które to drwiny już tak 
długo są tam tolerowane pod bokiem urzędników miejskich i miejskiej komisji 
zdrowia. Ostry, ale za słaby jeszcze artykuł w naszym wczorajszym wydaniu 
codziennym odsłonił haniebny stan niektórych suteren przy ulicach Charles 
street i Brookstreet, do których doszła powódź. Dokładne zbadanie jednego z 
wymienionych w tym artykule dziedzioców daje nam możnośd potwierdzenia 
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wszystkich przytoczonych tam danych i oświadczenia, że sutereny w tym 
dziedziocu powinny były byd dawno zamknięte, a ściślej mówiąc, nie powinno 
się było nigdy ich tolerowad jako mieszkao dla ludzi. Squire's Court składa się z 
siedmiu czy ośmiu domów mieszkalnych na rogu ulic Charles street i Brook-
street, nad którymi przechodzid można dzieo w dzieo chodby po najniżej leżącej 
części Brookstreet, pod łukiem kolejowym, nawet nie podejrzewając, iż w dole 
pod nim, w jaskiniach, mieszkają istoty ludzkie. Dziedziniec zasłonięty jest przed 
wzrokiem publicznym i dostępny tylko dla tych, których nędza zmusza do 
szukania schronienia w jego przypominającym grób odosobnieniu. Nawet gdy 
przeważnie butwiejące, ujęte w tamy wody Medlocku nie przekraczają swego 
zwykłego poziomu, podłoga w tych mieszkaniach może znajdowad się ledwie o 
kilka cali nad ich powierzchnią: każda większa ulewa jest w stanie podnieśd w 
górę ohydną, gnijącą wodę z zapadłych jam lub rur odpływowych i zatrud 
mieszkania gazami zarazy, które każda woda po powodzi zostawia na pamiątkę 
… 
 
Squire's Court leży jeszcze głębiej niż niezamieszkałe piwnice w domach przy 

ulicy Brookstreet — o dwadzieścia stóp niżej od ulicy, a zapowietrzona woda, 

która w sobotę wypchnięta została z zapadłych jam, sięgała aż po dachy. 

Wiedzieliśmy o tym, więc spodziewaliśmy się, że znajdziemy dziedziniec 

niezamieszkały i zajęty tylko przez urzędników komisji zdrowia w tym celu, 

ażeby obmyd i zdezynfekowad cuchnące ściany. Zamiast tego zobaczyliśmy 

jakiegoś mężczyznę, zajętego w suterenie pewnego fryzjera wyrzucaniem szuflą 

na taczki kupy gnijących nieczystości, które leżały w kącie. Fryzjer, którego 

piwnica była już mniej więcej wymieciona, skierował nas jeszcze głębiej do 

szeregu mieszkao, o których powiedział, że gdyby on umiał pisad, napisałby do 

prasy i nastawał, aby je zamknięto. Tak przyszliśmy wreszcie do Squire's Court, 

gdzieśmy zastali ładną, zdrowo wyglądającą Irlandkę, która miała pełne ręce 

roboty około bielizny. Ona i jej mąż, prywatny dozorca nocny, od sześciu lat 

mieszkają w tym dziedziocu, mają liczną rodzinę ... W domu, któryśmy właśnie 

opuścili, fala sięgnęła blisko aż po sam dach, okna były wybite, sprzęty — stos 

połamanych szczątków. Lokator, powiedział on, może utrzymywad dom w 

znośnym dla nosa stanie tylko w ten sposób, że co dwa miesiące bieli go 

wapnem ... W podwórzu wewnętrznym, dokąd dopiero teraz przedostał się nasz 

sprawozdawca, znalazł on trzy domy przybudowane tylną ścianą do opisanego 

przed chwilą, z których dwa były zamieszkane. Smród był tam tak okropny, że 
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najzdrowszy człowiek po paru minutach musiał morskiej choroby dostad . . . Ten 

odrażający loch był zamieszkały przez rodzinę z siedmiu osób, które w czwartek 

wieczorem (w pierwszym dniu powodzi) wszystkie spały w domu. Albo raczej, 

jak się kobieta poprawiła, nie spały, gdyż ona i jej mąż wskutek smrodu przez 

większą częśd nocy wymiotowali. W sobotę musieli oni wynieśd dzieci, brnąc 

przez wodę po piersi. Była ona też tego zdania, że loch ten był zbyt zły dla świni, 

ale z powodu taniego komornego — półtora szylinga tygodniowo — wynajęła 

go, bo jej mąż z powodu choroby w ostatnich czasach często bywał bez zarobku. 

Dziedziniec ten i wtłoczeni do niego jak do przedwczesnego grobu mieszkaocy 

sprawiają wrażenie największego opuszczenia i bezradności. Musimy zresztą 

powiedzied, że stosownie do porobionych przez nas obserwacji Squire's Court 

jest tylko obrazem — może przesadzonym — niektórych innych pomieszczeo w 

tamtej okolicy, za których istnienie nasza komisja zdrowia nie może zrzucid z 

siebie odpowiedzialności. I jeśli się pozwoli, ażeby te pomieszczenia nadal były 

zamieszkane, to komisja narazi się na odpowiedzialnośd, a sąsiedztwo na 

niebezpieczeostwo epidemii zakaźnych, których doniosłości nie chcemy dalej 

badad”. 

Jest to jaskrawy przykład, jak burżuazja rozwiązuje w praktyce kwestię 

mieszkaniowa. Wylęgarnie epidemii, najhaniebniejsze jaskinie i lochy, w których 

kapitalistyczny sposób produkcji co noc zamyka jak w więzieniu naszych 

robotników — te nie zostają usunięte, te zostają tylko… przeniesione! Ta sama 

koniecznośd ekonomiczna, która je wytworzyła w jednym miejscu, wytwarza je i 

w drugim. I dopóki istnieje kapitalistyczny system produkcji, dopóty jest 

niedorzecznością chcied rozwiązad oddzielnie kwestię mieszkaniową albo 

jakąkolwiek inną sprawę społeczną dotyczącą losu robotników. Rozwiązanie leży 

w usunięciu kapitalistycznego sposobu produkcji, w przejęciu na własnośd 

wszystkich środków do życia i pracy przez samą klasę robotniczą. 
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ROZDZIAŁ TRZECI 
 

JESZCZE RAZ O PROUDHONIE I KWESTII MIESZKANIOWEJ 
 
I 

 
W nrze 86 „Volksstaat” A. Mülberger daje się poznad jako autor artykułów 
skrytykowanych przeze mnie w nrze 51 i nast. tego pisma. W odpowiedzi swej 
zasypuje mnie takim stekiem wyrzutów i tak plącze przy tym wszystkie punkty 
widzenia, o które chodzi, że chcąc nie chcąc muszę na to odpowiedzied. Replice 
swojej, która — żałuję bardzo, ale będzie musiała obracad się na narzuconym mi 
przez Mülbergera gruncie polemiki osobowej — będę starał się nadad interes 
ogólny przez to, że rozwinę raz jeszcze i o ile możności wyraźniej niż poprzednio 
punkty, o które głównie chodzi, nawet narażając się na niebezpieczeostwo, iż 
Mülberger znowu da mi do zrozumienia, że to wszystko „nie zawiera zasadniczo 
nic nowego ani dla niego, ani dla innych czytelników „Volksstaatu” ”. 
 
Mülberger skarży się na formę i treśd mojej krytyki. Gdy o formę chodzi, 
wystarczy odpowiedzied, że w owym czasie zgoła nie wiedziałem, od kogo 
pochodziły odnośne artykuły. A przeto o żadnym osobistym „uprzedzeniu” do 
autora nie mogło byd mowy; do rozwiniętego w artykułach rozwiązania kwestii 
mieszkaniowej byłem oczywiście o tyle „uprzedzony”, że było mi ono od dawna 
znane z Proudhona i miałem o nim wyrobione zdanie. 
 
O „ton” mojej krytyki nie chcę się z przyjacielem Mülbergerem sprzeczad. Gdy 
jest się w ruchu socjalistycznym tak długo jak ja, nabiera się dośd hartownej 
skóry na ataki i łatwo się przypuszcza, iż inni również ją posiadają. Ażeby 
wynagrodzid to Mülbergerowi, spróbuję tym razem dostosowad swój „ton” do 
wrażliwości jego naskórka. 
 
Szczególnie gorzko Mülberger użala się na to, że go nazwałem proudhonistą, i 

zaręcza, iż nim nie jest. Muszę mu naturalnie wierzyd, lecz przeprowadzą 

dowód, że odnośne artykuły — a tylko z nimi miałem do czynienia — nie 

zawierają nic innego jak czysty proudhonizm. 

Lecz i Proudhona krytykują, zdaniem Mülbergera, „lekkomyślnie” i ciężką 
wyrządzam mu krzywdą: „Szablonowe twierdzenie o drobnomieszczaninie 
Proudhonie stało się u nas w Niemczech niezbitym dogmatem, który jest 
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głoszony nawet przez wielu z tych, co ani jednej litery z Proudhona nie czytali”. 
A gdy ja wyrażam żal, że robotnicy mówiący językami romaoskimi od 
dwudziestu lat nie mają innej strawy duchowej jak pisma Proudhona, to 
Mülberger odpowiada, że u robotników z krajów romaoskich „zasady 
sformułowane przez Proudhona stanowią prawie wszędzie duszą i sprężyną 
ruchu”. Temu zaprzeczyd muszą. Po pierwsze, „dusza i sprężyna” ruchu 
robotniczego nie leży nigdzie w „zasadach”, tylko wszędzie w rozwoju wielkiego 
przemysłu i jego skutkach, akumulacji i koncentracji kapitału z jednej, a 
proletariatu z drugiej strony. Po wtóre, nie jest słuszne, że proudhonowskie tzw. 
„zasady” odgrywają u robotników z krajów romaoskich tą decydującą rolą, którą 
im Mülberger przypisuje; że „zasady anarchii, organizacji „des forces 
economiques” (sił ekonomicznych), „liquidation sociale” (likwidacji społecznej) 
itd. stały się tam… prawdziwymi nosicielami ruchu rewolucyjnego”. Nie mówiąc 
o Hiszpanii i Włoszech, gdzie proudhonowskie lekarstwa na wszystko osiągnęły 
niejaki wpływ jedynie w postaci dalej pogorszonej przez Bakunina, dla każdego, 
kto zna międzynarodowy ruch robotniczy, jest notorycznym faktem, że we 
Francji proudhoniści tworzą nieliczną sektą, podczas gdy ogół robotników nie 
chce nic wiedzied 
o  planie reformy społecznej,  ułożonym przez Proudhona pod tytułem 
„liquidation sociale” i „organisation des forces economiques”.   Okazało się to 
między innymi w czasie  Komuny.    Jakkolwiek proudhoniści byli w niej licznie 
reprezentowani, nie  uczyniono  jednak najmniejszej  próby,  ażeby zlikwidowad   
dawne   społeczeostwo   albo   zorganizowad   siły   ekonomiczne według 
projektów Proudhona. Przeciwnie.   Sprawia to Komunie największy zaszczyt,   
że   przy   wszystkich   jej   ekonomicznych   zarządzeniach „duszą i  sprężyną” jej 
poczynao były nie żadne zasady, tylko… zwykłe potrzeby praktyczne. I dlatego 
też te zarządzenia — zniesienie nocnej pracy piekarzy, zakaz kar pieniężnych po 
fabrykach, konfiskata unieruchomionych fabryk i warsztatów i przekazanie ich 
zrzeszeniom robotniczym — były bynajmniej nie w duchu Proudhona, ale w 
duchu niemieckiego naukowego socjalizmu. Jedynym krokiem społecznym, 
który zdołali przeprowadzid proudhoniści, było nieobłożenie sekwestrem Banku 
Francuskiego, i po części właśnie z tego powodu Komuna zginęła. I tak samo tzw. 
blanquiści, gdy tylko przedsięwzięli próbę przerobienia się z czysto politycznych, 
rewolucjonistów na frakcją robotniczą socjalistyczną z określonym programem 
— jak się to stało w Londynie w manifeście zbiegów blanquistowskich: 
„Internationale et Revolution” („Międzynarodówka i Rewolucja”) — ogłosili oni 
za swoje nie „zasady” proudhonowskiego planu ocalenia społeczeostwa, ale i 
prawie dosłownie poglądy niemieckiego naukowego socjalizmu o konieczności 
działalności politycznej proletariatu i jego dyktatury jako przejścia do zniesienia 
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klas i wraz z nimi paostwa — takie, jakie były wypowiedziane w „Manifeście 
Komunistycznym” i od tego czasu potem niezliczoną ilośd razy.   A jeżeli 
Mülberger z nieszanowania Proudhona  przez  Niemców   wyprowadza   nawet   
ich brak mienia   ruchu romaoskiego   „aż  do  Komuny Paryskiej”.  to niechże 
toczy na dowód tego braku tę pracę piśmiennictwa romaoskiego, która i w 
przybliżeniu tak dobrze zrozumiała i zobrazowała  Komunę, jak Rady Generalnej 
Międzynarodówki o wojnie domowej we Franej przez Niemca Marksa. 
 
Jedynym krajem, w którym ruch robotniczy stoi bezpośrednio pod wpływem 
„zasad” proudhonowskich, jest Belgia i dlatego też ruch belgijski idzie, według 
wyrażenia Hegla, „od niczego przez nic do niczego”. 
 
Jeżeli uważam to za nieszczęście, że robotnicy romaoscy, bezpośrednio lub 
pośrednio, od dwudziestu lat umysłowo żyją wyłącznie Proudhonem, to 
znajduję to wcale nie w mitycznym panowaniu na reformy — co Mülberger 
nazywa „zasadami” – ale w tym, że ich krytyka 
ekonomiczna istniejącego społeczeostwa została zakażona na wskroś fałszywymi  
proudhonowskimi  zwrotami, a ich akcja polityczna wypaczona przez wpływ 
proudhonowski.   Czy zatem „sproudhonizowani robotnicy romaoscy” czy 
niemieccy, którzy w każdym razie nieskooczenie lepiej rozumieją niemiecki 
socjalizm naukowy niż Romanie swojego Proudhona, „ bardziej stoją pod 
znakiem rewolucji”, na to dopiero wtedy będziemy mogli dad odpowiedź, gdy 
się dowiemy, co to znaczy „stad pod znakiem rewolucji”. Słyszano, że się mówi o 
ludziach, którzy „stoją pod znakiem chrześcijaostwa, pod znakiem prawdziwej  
wiary, pod znakiem łaski  boskiej”, itd. Ale „stad” znakiem rewolucji, która jest 
najgwałtowniejszym ruchem! Czyż to „rewolucja” jest religią dogmatyczną, w 
którą się musi wierzyd! 
 
Zarzuca mi następnie Mülberger, że wbrew wyraźnym słowom jego pracy 

twierdziłem, iż on oświadcza, że kwestia mieszkaniowa jest wyłączni kwestią 

robotniczą. 

Tym razem Mülberger ma istotnie rację. Przeoczyłem odnośne miejsce. 
Przeoczyłem je, w niedopuszczalny sposób, gdyż jest ono jednym z 
najcharakterystyczniejszych dla całej tendencji jego pracy. Mülberger mówi 
istotnie bez ogródek: 
 
„Ponieważ tak często czyni nam się ten śmieszny zarzut, że uprawiamy politykę 
dążymy do panowania klasowego i tym podobnych rzeczy, to podkreślamy 
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przede wszystkim i wyraźnie, że kwestia mieszkaniowa bynajmniej nie dotyczy 
wyłącznie proletariatu, lecz że przeciwnie, obchodzi ona w wysokim stopniu 
właściwy stan średni, drobne rzemiosło, drobnomieszczaostwo, całą 
biurokrację… Kwestia mieszkaniowa jest właśnie tym punktem reform 
społecznych, który więcej niż wszystkie inne zdaje się nadawad po temu, ażeby 
odsłonid' bezwzględną wewnętrzną tożsamośd interesów proletariatu z jednej i 
właściwych klas średnich społeczeostwa z drugiej strony. Klasy średnie cierpią 
równie silnie, może jeszcze silniej od ucisku więzów mieszkao najemnych jak i 
proletariat… Właściwe klasy średnie społeczeostwa stoją dziś wobec pytania, 
czy… znajdą one siłę… aby w sojuszu z młodzieoczo silną i pełną energii partią 
robotniczą wziąd czynny udział w procesie przekształcenia społeczeostwa, w 
procesie, którego dobrodziejstwa spłyną właśnie przede wszystkim na nie”. 
 
Przyjaciel Mülberger stwierdza więc tutaj, co następuje: 
 
1.    „My” nie uprawiamy „polityki klasowej” i nie dążymy do „panowania 
klasowego”.     Niemiecka socjaldemokratyczna partia robotnicza, właśnie 
dlatego że jest partią robotniczą, uprawia jednakże z konieczności „politykę 
klasową”, politykę klasy robotniczej. A że każda partia polityczna zmierza do 
tego, aby zdobyd w paostwie władzę, to niemiecka socjaldemokratyczna partia 
robotnicza dąży do tej władzy dla siebie, do władzy klasy robotniczej, a więc do 
„panowania klasowego”. Zresztą każda naprawdę proletariacka partia, od 
czartystów angielskich poczynając, stawiała sobie zawsze za pierwszy warunek 
politykę klasową, organizowanie proletariatu jako samodzielnej partii 
politycznej, a dyktaturę proletariatu za następny cel walki.   Oświadczając, że 
jest to „śmieszne”, Mülberger stawia sam siebie poza ruchem proletariackim, w 
obozie socjalizmu drobnomieszczaoskiego. 
 
2.   Kwestia mieszkaniowa ma tę zaletę,  że nie jest wyłącznie kwestią 
robotniczą,   lecz że „w   sposób   wybitny   obchodzi”  drobnomieszczaostwo, 
jako że   „właściwe klasy średnie równie silnie,  może jeszcze silniej” cierpią od 
niej niż proletariat.   Gdy ktoś oznajmia, że drobnomieszczaostwo cierpi chodby 
pod jednym jedynym względem „może jeszcze silniej niż proletariat”, to z 
pewnością nie będzie mógł się skarżyd, jeśli zaliczy go się do 
drobnomieszczaoskich socjalistów. Czy więc Mülberger ma powód do 
niezadowolenia, gdy mówię: 
 
„Tymi  to   przeważnie   cierpieniami   wspólnymi   klasie robotniczej  oraz innym 

klasom, zwłaszcza drobnomieszczaostwu, z predylekcją zajmuje się socjalizm 
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drobnomieszczaoski, do którego należy i Proudhon. Stąd też nie jest to 

bynajmniej przypadek, że nasz niemiecki proudhonista zabiera gie przede 

wszystkim do kwestii mieszkaniowej, która, jak widzieliśmy, nie stanowi 

bynajmniej kwestii wyłącznie robotniczej”. 

3. Pomiędzy interesami „właściwych średnich klas społeczeostwa” a interesami 
proletariatu istnieje „bezwzględna wewnętrzna tożsamośd” i to nie na 
proletariat, tylko na te właściwe średnie klasy „spłyną przede wszystkimi” 
„dobrodziejstwa” mającego nastąpid procesu przekształcenia społeczeostwa. 
 
Robotnicy dokonają przeto mającej nastąpid rewolucji społecznej „właśnie 
przede wszystkim” w interesie drobnej burżuazji. Następnie zaś zachodzi 
bezwzględna wewnętrzna tożsamośd interesów drobnej burżuazji i proletariatu. 
Jeżeli interesy drobnej burżuazji są wewnętrznie identyczne z interesami 
robotników, to i interesy robotników z interesami drobnej burżuazji. Stanowisko 
drobnomieszczaoskie jest więc w ruchu tak samo uprawnione jak i 
proletariackie. A twierdzenie o takim właśnie równouprawnieniu jest tym, co się 
nazywa drobnomieszczaoskim socjalizmem. 
 
Jest więc rzeczą zupełnie konsekwentną, że Mülberger na stronie 25 swojej 
odbitki sławi «drobne rzemiosło” jako „właściwy filar społeczeostwa”, ponieważ 
zgodnie ze swymi istotnymi predyspozycjami łączy ono w sobie trzy czynniki: 
pracę — zarobek — posiadanie i ponieważ w połączeniu tych trzech czynników 
nie przeciwstawia żadnego rodzaju ograniczeo zdolnościom rozwojowym 
jednostki, oraz że Mülberger zarzuca nowoczesnemu przemysłowi to 
szczególnie, iż zniszczył on ten rozsadnik ludzi normalnych i że „z klasy żywotnej, 
wciąż od nowa się rozradzającej uczynił nieprzytomną gromadę ludzi nie 
wiedzących, dokąd zwrócid mają swój wzrok pełen trwogi”. A wiec 
drobnomieszczanin jest dla Mülbergera człowiekiem wzorowym i drobne 
rzemiosło jest dla niego wzorowym sposobem produkcji. Czyż więc go znie-
sławiłem, gdym go umieścił między drobnomieszczaoskimi socjalistami? 
 
Ponieważ Mülberger odrzuca wszelką odpowiedzialnośd za Proudhona. byłoby 

rzeczą zbyteczną dalej tu roztrząsad, jakim to sposobem proudhonowskie plany 

reform zmierzaj ą do tego, ażeby uczynid z wszystkich członków społeczeostwa 

drobnomieszczan i drobnych chłopów. Równie mało potrzebne będzie wchodzid 

tutaj w sprawę rzekomej tożsamości interesów drobnomieszczan z interesami 
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robotników. Na ten temat co potrzebne znajduje się już w „Manifeście 

Komunistycznym” (Lipskie wydanie 1872r.,str. 12 i 21). 

Wynik naszego roztrząsania jest więc ten, że obok „legendy o 
drobnomieszczaninie Proudhonie” występuje rzeczywistośd 
drobnomieszczanina Mülbergera. 
 

II 
 
Przystępujemy obecnie do punktu głównego. Zarzuciłem artykułom Mülbergera, 
że manierą proudhonowską fałszują stosunki ekonomiczne transponując je na 
język prawniczy. Jako przykład tego przytoczyłem następujące zdanie 
Mülbergera: 
 
„Raz wybudowany dom służy, jako wieczysty tytuł prawny do pewnej określonej 
cząstki pracy społecznej, chod rzeczywista wartośd domu od dawna już więcej 
niż dostatecznie spłacona została właścicielowi pod postacią komornego. W ten 
sposób dom, zbudowany na przykład przed pięddziesięciu laty, pokrywa przez 
ten czas swój koszt pierwotny dochodem z komornego dwa, trzy, pięd, dziesięd 
itd. razy”. 
 
A teraz Mülberger się żali: 
 
„To proste, realne stwierdzenie pewnego faktu sprawia, iż Engels przedkłada mi 
oto, że powinienem był wytłumaczyd, jak dom staje się „tytułem prawnym”— 
rzecz, która całkowicie nie leżała w zakresie mojego zadania ... Co innego opis, a 
co innego wyjaśnienie. Gdy za Proudhonem powtarzam, że życie ekonomiczne 
społeczeostwa powinno byd przeniknięte jakąś ideą prawną, to opisuję w ten 
sposób społeczeostwo dzisiejsze jako takie, w którym brak, co prawda, nie 
wszelkiej idei prawnej, ale idei prawnej rewolucji —fakt, który sam Engels 
przyzna”. 
 
Pozostaomy na początek przy raz wybudowanym domu. Dom, gdy jest 

wynajęty, przynosi pod postacią komornego temu, kto go wybudował, rentę 

gruntową, koszty konserwacji i odsetki od wyłożonego na budowę kapitału 

łącznie z zyskiem na tym; a wpłacona po trochu kwota komornego może wynieśd 

zależnie od okoliczności dwa, trzy, pięd, dziesięd razy pierwotną cenę kosztów. 

Jest to, przyjacielu Mülbergerze, „proste, realne stwierdzenie” pewnego „faktu” 
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będącego faktem „ekonomicznym”; a gdy chcemy wiedzied, w jaki to „sposób” 

ten fakt dochodzi do skutku, to musimy prowadzid dochodzenie na terenie 

ekonomicznym. Przyjrzyjmy się więc temu faktowi nieco bliżej, tak, żeby żadne 

dziecko nie mogło go dalej źle rozumied. Sprzedaż jakiegoś towaru polega, jak 

wiadomo, na tym, że jego posiadacz oddaje jego wartośd użytkową, a bierze do 

kieszeni jego wartośd wymienną. Wartości użytkowe towarów różnią się między 

innymi i tym, że ich spożycie wymaga różnych okresów czasu. Bochenek chleba 

zjada się w ciągu jednego dnia, para spodni niszczy się w ciągu jednego roku, a 

dom, niech będzie, że w ciągu stu lat. Przy towarach, których spożycie trwa 

długo, zjawia się przeto możliwośd sprzedawania ich wartości użytkowej 

częściami, za każdym razem na pewien określony czas, tzn. możliwośd ich 

wynajmowania. Sprzedaż cząstkowa realizuje tedy wartośd wymienną tylko 

stopniowo; za to zrzeczenie się, natychmiastowego zwrotu kapitału wyłożonego 

z góry oraz zysku od niego sprzedawca dostaje odszkodowanie w postaci pewnej 

zwyżki ceny, pewnego oprocentowania, którego wysokośd nie jest bynajmniej 

dowolna, lecz oznaczana prawami ekonomii politycznej. Z upływem stu lat dom 

jest zużyty, zniszczony, stał się niezdatny do mieszkania w nim. Gdy wtedy 

odciągniemy od całości kwoty zapłaconego komornego: 1. rentę gruntową wraz 

z ewentualną jej przez ten czas podwyżką i 2. wyłożone bieżąco koszty 

konserwacji, to znajdziemy, że reszta składa się przeciętnie: 1. z pierwotnego 

kapitału wydanego na budowę domu, 2. z zysku od niego i 3. z oprocentowania 

kapitału i zysku, stopniowo podlegających spłacie. Wprawdzie pod koniec tego 

okresu najemca nie ma domu, ale i jego właściciel też go nie ma. Ma on tylko 

plac (jeśli ten do niego należy) tudzież znajdujące się na nim materiały 

budowlane, które jednak nie są już domem. A jeżeli dom, tymczasem „pięd albo 

dziesięd razy pokrył pierwotną cenę kosztu”, to zobaczymy, że temu winna jest 

tylko zwyżka renty gruntowej — jak to dla nikogo nie jest tajemnicą w takich 

miejscowościach jak Londyn, gdzie właściciel domu i właściciel placu są to 

najczęściej dwie różne osoby. Te olbrzymie zwyżki komornego zdarzają się w 

szybko wzrastających miastach, ale nie w jakiejś wsi rolniczej, gdzie renta 

gruntowa od placów pod budowę pozostaje prawie że niezmienna. Jest to 

przecież faktem powszechnie wiadomym, że niezależnie od zwyżkowania renty 

gruntowej komorne przynosi rocznie właścicielowi domu nie więcej nad siedem 

procent od wyłożonego kapitału (łącznie z zyskiem), z czego musi on jeszcze 
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pokrywad koszty konserwacji itd. Krótko mówiąc, umowa o najem jest zwykłym 

interesem towarowym, który dla robotnika nie przedstawia teoretycznie 

większego ani mniejszego interesu niż każda inna transakcja ze sprzedażą 

towarów, wyjąwszy tylko transakcję, w której chodzi o kupno i sprzedaż siły 

roboczej; praktycznie zaś robotnik ustosunkowuje się do tego jako do jednej z 

tysiąca form oszustw burżuazyjnych, o których mówię na stronicy 4 oddzielnego 

wydania, ale które również, jak tam tego dowiodłem, podlegają regulowaniu 

ekonomicznemu. 

Natomiast Mülberger widzi w umowie najmu tylko czystą „samowolę” (stronica 

19 odbitki), a gdy mu dowodzę, że jest przeciwnie, to skarży się, że mówię mu 

„jedynie takie rzeczy, które on niestety sam już wiedział”. 

Lecz żadnymi badaniami nad wynajmem, domów nie osiągniemy tego, ażeby 
zniesienie mieszkao odnajmowanych przekształcid w „jedno z najpłodniejszych i 
najwspanialszych dążeo, które pochodzą z łona idei rewolucyjnej”. Żeby dojśd do 
tego, musimy przenieśd ten prosty fakt z dziedziny realnej ekonomii do znacznie 
bardziej ideologicznej prawniczości. „Dom służy jako wieczysty tytuł prawny” do 
komornego — „w ten sposób”  wartośd domu może byd dwa, trzy, pięd, dziesięd 
razy spłacona w komornem (ażeby się dowiedzied, jaki to jest ten sposób). 
„Tytuł prawny” ani o krok nas do tego nie przybliżyłby; dlatego to powiadam, że 
Mülberger mógłby dowiedzied się, w jaki dzieje się to „sposób”, dopiero 
zbadawszy, jak dom staje się tytułem własności. Tego zaś dowiadujemy się 
dopiero, gdy, jak ja to uczyniłem, zbadamy ekonomiczną istotę czynszu za 
mieszkanie, zamiast się drzed o wyrażenie prawnicze, pod którym klasa 
posiadająca czynsz ten sankcjonuje. — Kto proponuje kroki ekonomiczne do 
zniesienia komornego, ten ma przecież obowiązek wiedzied coś więcej o 
komornem niż to, że stanowi ono „daninę, którą najemca płaci wieczystemu 
prawu kapitału”. 
 
Na to Mülberger  odpowiada: „Co innego opis, co innego wyjaśnienie”. 
 
Przemieniliśmy tedy dom, chod on bynajmniej wieczny nie jest, w wieczny tytuł 

prawny do pobierania komornego. Znajdujemy — wszystko jedno, w jaki to 

„sposób” się dzieje — że mocą tego tytułu prawnego dom w postaci komornego 

wielokrotnie przenosi swą wartośd. Przez przełożenie sprawy na język prawniczy 

odbiegliśmy szczęśliwie tak daleko od ekonomii, iż widzimy już tylko to zjawisko, 
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że dom w komornem, brutto może stopniowo kilkakrotnie za siebie zapłacid. 

Ponieważ mówimy i myślimy po prawniczemu, to przykładamy do tego zjawiska 

miarę prawną, miarę sprawiedliwości i znajdujemy, że zjawisko to jest 

niesprawiedliwe, że nie odpowiada ono „idei prawnej rewolucji” — cokolwiek 

powiedzenie to oznacza — i że z tej racji podstawa prawna jest do niczego. 

Znajdujemy dalej, że to samo stosuje się do przynoszącego zysk kapitału i do wy-

dzierżawionej ziemi ornej, i mamy teraz pretekst, aby wydzielid te klasy 

własności spośród innych i potraktowad je wyjątkowo. Ta wyjątkowośd polega 

na żądaniu: 1. odebrania właścicielowi prawa wymawiania, prawa żądania 

zwrotu swej własności; 2. pozostawienia najemcy, pożyczkobiorcy lub 

dzierżawcy bezpłatnego prawa użytkowania przekazanego mu, lecz 

nienależącego doo przedmiotu i 3. spłacenia właściciela w dłuższych ratach bez 

oprocentowania. W ten sposób wyczerpaliśmy proudhonowskie „zasady”, gdy 

chodzi o tę stronę sprawy. Jest to proudhonowska „likwidacja społeczna”. 

Tutaj uwaga uboczna. Że cały ten plan reformy ma wyjśd na dobre prawie 
wyłącznie drobnomieszczanom i drobnym chłopom przez to, iż umocni ich w ich 
stanowisku drobnomieszczan i drobnych chłopów, to jasne jak na dłoni. 
Legendarna przeto, zdaniem Mülbergera, postad „drobnomieszczanina 
Proudhona” otrzymuje tu nagle nader namacalną egzystencję historyczną. 
 
Mülberger ciągnie dalej: 
 
„Gdy w ślad za Proudhonem mówię, że życie ekonomiczne społeczeostwa 
powinno byd-przeniknięte jakąś ideą prawną, to opisuję w ten sposób 
społeczeostwo dzisiejsze jako takie w którym brak, co prawda, nie wszelkiej idei 
prawnej, ale idei prawnej rewolucji — fakt który sam Engels przyzna”. 
 
Niestety, nie jestem w stanie wyświadczyd Mülbergerowi tej grzeczności. 
Mülberger domagając się tego twierdzi, że społeczeostwo powinno byd 
przeniknięte jakąś ideą prawną, i nazywa to opisem. Gdy gad przysyła mi przez 
egzekutora wezwanie do zapłacenia długu, to według Mülbergera nie czyni on 
nic więcej nad to, że opisuje mnie jako człowieka, który nie płaci długów! Co 
innego opis, co innego domaganie się. I właśnie tutaj tkwi zasadnicza różnica 
między naukowym socjalizmem niemieckim a Proudhonem. My opisujemy — a 
każdy istotny opis jest, wbrew Mülbergerowi, jednocześnie wyjaśnieniem, 
sprawy — opisujemy stosunki ekonomiczne takie, jakie one są i jak się rozwijają, 
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oraz dajemy ściśle ekonomiczny dowód, że ten ich rozwój jest zarazem 
rozwojem, elementów rewolucji społecznej : rozwojem, z jednej strony, pewnej 
klasy, którą jej sytuacja życiowa popycha z konieczności do rewolucji społecznej 
— klasy proletariatu, a z drugiej strony — rozwojem sił wytwórczych, które, 
wyrastając poza ramy społeczeostwa kapitalistycznego, nieubłaganie muszą je 
rozsadzid, a które to siły dostarczają jednocześnie środków po temu, ażeby raz 
na zawsze znieśd różnice klasowe w interesie samego postępu społecznego. 
Proudhon natomiast stawia społeczeostwu dzisiejszemu żądanie, aby się 
przekształcało nie według praw swego własnego rozwoju ekonomicznego, lecz 
według przepisów sprawiedliwości („idea prawna” należy nie do niego, lecz do 
Mülbergera). Tam gdzie my udowodniamy, Proudhon prawi kazanie i lamentuje, 
a wraz z nim czyni to Mülberger. 
Co to jest takiego „idea prawna rewolucji”, absolutnie nie mogę się domyślid. 

Proudhon wprawdzie czyni sobie z „Rewolucji” jakiś rodzaj bogini, nosicielkę i 

wykonawczynię jego „sprawiedliwości”; przy czym wpada on w ten osobliwy 

błąd, że miesza z sobą burżuazyjną rewolucje 1789—1794 r. i przyszłą rewolucję 

proletariacką. Czyni to nieomal we wszystkich swych pracach, zwłaszcza od roku 

1848; jako przykład przytoczę tylko: „Idee generale de la Revolution” („Idea 

ogólna rewolucji”, wyd. 1868 r., str. 39 i 40)24. Ale ponieważ Mülberger wyrzeka 

się wszelkiej odpowiedzialności za Proudhona, nie wolno mi przeto tłumaczyd 

„idei prawnej rewolucji” Proudhonem i trwam w ciemnościach egipskich. Dalej 

Mülberger mówi: 

„Lecz ani Proudhon, ani ja nie odwołujemy się do ((wieczystej sprawiedliwości)), 
aby wyjaśnid przez to istniejący niesprawiedliwy stan rzeczy, ani tyra bardziej, 
jak mi to podsuwa Engels, aby oczekiwad od apelu do tej sprawiedliwości 
polepszenia tego stanu rzeczy”. 
 
Mülberger musi widocznie liczyd na to, że „Proudhon w Niemczech jest prawie 
całkiem nieznany”. We wszystkich swych pismach Proudhon mierzy miarką 
„sprawiedliwości” wszystkie sądy społeczne, prawne, polityczne, religijne i 
odrzuca je albo uznaje zależnie od tego, czy zgadzają się one, czy nie zgadzają z 
tym, co on „sprawiedliwością” zowie. W „Contradictions economiques” 
*„Sprzeczności ekonomiczne”+25 sprawiedliwośd ta nazywa się jeszcze „wieczną 
sprawiedliwością”, „justice eternelle”. Później tę wiecznośd się opuszcza, lecz 
zgodnie z treścią rzeczy pozostaje ona. Na przykład w „De la Justice dans la 
Revolution et dans l'Eglise” *„O sprawiedliwości w rewolucji i kościele”+, 
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wydanie 1858 r., następujące miejsce stanowi streszczenie tego całego 
trzytomowego kazania (t. I, str. 42): 
 
„Jaka jest zasada podstawowa, organiczna, regulująca, najwyższa zasada 
społeczeostw — która podporządkowując sobie wszystkie inne rządzi, ochrania, 
usuwa, karci, a w potrzebie nawet niszczy wszystkie żywioły krnąbrne? Czy jest 
nią religia, ideał, interes?... Według mnie zasadą tą jest sprawiedliwośd. — Co to 
jest sprawiedliwośd? Jest to sama istota czlowieczeostwa. Czym była ona, od 
kiedy świat istnieje?. Niczym. — Czym byd powinna? Wszystkim”. 
 
Sprawiedliwośd stanowiąca sama istotę człowieczeostwa — cóż to jest innego 

jak nie wieczysta sprawiedliwośd? Sprawiedliwośd będąca organiczną, 

regulującą, najwyższą zasadą społeczeostw, która mimo to jednak nie była dotąd 

niczym, ale powinna byd wszystkim — cóż to jest innego jak nie sprawdzian, 

którym powinno się mierzyd wszystkie sprawy ludzkie, do którego powinno się 

odwoływad w każdej kolizji jako do sędziego rozstrzygającego? A czyż ja co 

innego twierdziłem, niż że Proudhon maskuje swą ekonomiczną ignorancję i 

bezradnośd tym, iż sądzi wszystkie stosunki ekonomiczne nie według praw 

ekonomicznych, lecz według tego, czy zgadzają się one, czy nie z jego 

wyobrażeniami o tej wieczystej sprawiedliwości? 

A czymże różni  się Mülberger  od  Proudhona,  gdy żąda, aby wszystkie obroty  
w  życiu  nowoczesnego  społeczeostwa…  przeniknięte  były  obowiązkowo 
jakąś  ideą prawną,  tzn.  że  powinny one  byd przeprowadzane wszędzie pod 
każdym względem według ścisłych wymagao sprawiedliwości. Czy ja nie umiem 
czytad, czy Mülberger pisad? 
 
Dalej Mülberger mówi: 
 
„Proudhon wie równie dobrze  jak  Marks i Engels, że właściwą siłą popędową w 
społeczeostwie ludzkim są stosunki ekonomiczne, nie zaś prawne, wie też, że 
idee prawne narodu stanowią każdorazowo tylko wyraz, odbicie, wytwór 
stosunków ekonomicznych,  zwłaszcza stosunków produkcji. . .  Prawo jest dla 
Proudhona, krótko mówiąc — historycznie powstałym wytworem 
ekonomicznymi”. 
 
Jeżeli Proudhon wie to (niejasny sposób wyrażania się Mülbergera chcę 
pominąd,   biorąc   dobrą   wolę  za   uczynek),   jeżeli  Proudhon wszystko to 
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„równie dobrze wie jak Marks i Engels”, to jakżeż w takim razie my jeszcze 
możemy się z sobą sprzeczad?   Ale z tą wiedzą naukową Proudhona sprawa ma 
się właśnie cokolwiek inaczej.   Stosunki ekonomiczne pewnego społeczeostwa 
przedstawiają się przede wszystkim jako interesy.  I otóż Proudhon w dopiero co 
przytoczonym ustępie  z  jego głównego  dzieła powiada bez ogródek, że 
„regulującą,  organiczną, najwyższą zasadą społeczeostw, która 
podporządkowuje   sobie wszystkie inne”, jest nie interes, ale sprawiedliwośd. I 
powtarza to samo we wszystkich swych pismach, we wszystkich decydujących 
miejscach.   To nie przeszkadza, że Mülberger tak ciągnie dalej: 
 
„... idea prawa ekonomicznego, którą Proudhon rozwinął najgłębiej w „La 
Guerre et la Paix” („Wojna i pokój”), całkowicie pokrywa się z tymi zasadniczymi 
myślami Lassalle'a, które tak są pięknie wyłożone w jego przedmowie do 
„Systemu praw nabytych”. 
„La Guerre et la Paix” jest może najbardziej uczniowską z wielu uczniowskich 
prac Proudhona, lecz że się ją przytaczad będzie na dowód rzekomego 
rozumienia przezeo niemieckiego materialistycznego pojmowania dziejów, 
tłumaczącego wszystkie historyczne zdarzenia i wyobrażeni, całą politykę, 
filozofię, religię materialnymi, ekonomicznymi stosunkami życiowymi danego 
okresu dziejowego — tego nie mogłem się spodziewad. Książka ta jest tak mało 
materialistyczna, że nie może dad sobie rady nawet ze swą konstrukcją wojny 
nie przywołując na pomoc Stwórcy: 
 
„Wszelako Stwórca, który wybrał dla nas ten sposób życia, miał w tym swój cel” 
(t. II,  str. 100, wyd. 1869 r.). 
 
Na jakiej znajomości historii książka ta się opiera, widad z tego, że wierzy ona w 

istnienie złotego wieku: 

„Na początku, gdy ludzkośd była jeszcze cienko rozsiana po kuli ziemskiej, natura 
bez trudu zaspokajała jej potrzeby. Był to złoty wiek — okres obfitości i spokoju” 
(tamże, str. 102). 
 
Jego stanowisko ekonomiczne — to najjaskrawszy maltuzjanizm: 
 
„Gdy produkcja się podwaja, to ludnośd wkrótce również dwa razy wzrasta” (str. 
105). 
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Na czymże więc polega materializm książki? Na tym, że się w niej twierdzi, iż 
przyczyną wojny był od niepamiętnych czasów i jest jeszcze i dzisiaj 
„pauperyzm” (np. str. 143). Wuj Braesig26 był równie udatnym materialistą, gdy 
w mowie swej w 1848 r. wyrzekł z całym spokojem to ważkie słowo: Przyczyną 
wielkiej biedy jest wielkie ubóstwo („Die Ursache der grossen Armut ist die 
grosse pauvrete»). 
 
Lassallowski „System praw nabytych” przesiąknięty jest nie tylko wszystkimi 
złudzeniami prawnika, ale i starohegligty. Lassalle na stronicy VII wyraźnie 
oświadcza, że i „w dziedzinie spraw ekonomicznych pojęcie prawa nabytego jest 
źródłem i motorem całego dalszego rozwoju”, chce on dowieśd, iż „prawo 
stanowi rozumny i sam z siebie (a więc nie z warunków ekonomicznych) 
rozwijający się organizm” (str. IX), chodzi mu o wyprowadzenie prawa nie ze 
stosunków ekonomicznych, lecz z „samego pojęcia woli, którego tylko 
rozwinięciem i przedstawieniem jest filozofia prawa” (str. X). Więc cóż ta książka 
ma tutaj do rzeczy? Różnica pomiędzy Proudhonem a Lassallem jest tylko ta, że 
Lassalle był prawdziwym prawnikiem i heglistą, a Proudhon w nauce prawa i 
filozofii, jak i we wszystkim innym, był czystym dyletantem. 
 
Że u Proudhona, który, jak wiadomo, ciągle sobie przeczy, tu i ówdzie znajdzie 
się kiedyś wypowiedź, która tak wygląda, jakby on tłumaczył idee wychodząc z 
faktów, wiem o tym doskonale. Lecz wypowiedzi tego rodzaju są zgoła bez 
znaczenia wobec ogólnego kierunku myśli tego autora, a gdzie się one zdarzają, 
są w dodatku niesłychanie mętne i pozbawione wewnętrznej konsekwencji. 
 
Na pewnym, bardzo pierwotnym stopniu rozwoju społeczeostwa pojawia się 

potrzeba ujęcia codziennie powracających czynności produkcji, podziału i 

wymiany produktów w jakiejś wspólnej regule, postarania się o to, aby 

jednostka podporządkowywała się wspólnym warunkom wytwarzania i 

wymiany. Ta reguła, zrazu zwyczajowa, staje się wkrótce prawem. Wraz z 

prawem powstają z konieczności organy, którym się powierza utrzymywanie go 

w mocy — władza publiczna, paostwo. W dalszym rozwoju społecznym prawo 

przetwarza się w raniej lub więcej obszerne ustawodawstwo. Im to ostatnie 

staje się zawilsze, tym bardziej jego sposób wyrażania się oddala się od tego, w 

którym znajdują dla się wyraz zwykłe ekonomiczne warunki życia społeczności. 

Ukazuje się ono jako czynnik samodzielny, który czerpie uprawnienie do 

istnienia i uzasadnienie swego dalszego rozwoju nie ze stosunków 
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ekonomicznych, lecz z własnych wewnętrznych racji, niech będzie, że z „pojęcia 

woli”. Ludzie zapominają o pochodzeniu ich prawa z ekonomicznych warunków 

życiowych, tak jak zapomnieli o swym pochodzeniu ze świata zwierzęcego. Wraz 

z rozwinięciem się ustawodawstwa w pewną zawikłaną i obszerną całośd 

pojawia się koniecznośd nowego społecznego podziału pracy; tworzy się stan 

uczonych prawników zawodowych, a wraz z nimi powstaje nauka prawa. Ta, 

rozwijając się dalej, porównywa z sobą systemy prawne różnych narodów i epok 

nie jako twory będące w każdym przypadku odbiciem stosunków 

ekonomicznych, lecz jako systemy znajdujące dla się uzasadnienie w samych 

sobie. Porównywanie zakłada czynnik wspólny; ten znajdują prawnicy 

zestawiając z sobą cechy mniej lub więcej wspólne tych systemów jako prawo 

naturalne. A sprawdzian, którym się mierzy, co jest, a co nie jest prawem 

naturalnym, tkwi właśnie w najabstrakcyjniejszym wyrazie samego prawa: w 

sprawiedliwości. Odtąd wiec dla prawników i dla tych, którzy wierzą im na 

słowo, rozwój prawa jest to tylko dążenie do tego, aby coraz bardziej zbliżad 

porządki ludzkie, o ile znajdują one wyraz w prawie, do ideału sprawiedliwości, 

do sprawiedliwości wieczystej. A ta sprawiedliwośd jest to zawsze tylko ujęty 

pod postacią ideologii i pod niebiosa wyniesiony wyraz istniejących stosunków 

ekonomicznych albo od ich konserwatywnej, albo od rewolucyjnej strony. 

Sprawiedliwośd Greków i Rzymian uważała niewolnictwo za rzecz słuszną; 

sprawiedliwośd burżuazji z 1789 r. domagała się zniesienia feudalizmu, 

ponieważ był według niej niesłuszny. Dla junkrów pruskich nawet kiepska 

ustawa o okręgach27 jest obrazą wieczystej sprawiedliwości. Wyobrażenie o tej 

wieczystej sprawiedliwości zmienia się więc nie tylko wraz z czasem i miejscem, 

ale nawet wraz z osobami i należy do rzeczy, przez które, jak słusznie zauważa 

Mülberger, „każdy co innego rozumie”. Jeżeli w życiu codziennym, wobec 

prostoty stosunków, o których się tam sąd wydaje, wyrażeo takich, jak słuszny, 

niesłuszny, sprawiedliwośd, poczucie prawa, używa się bez nieporozumienia 

również i w stosunku do rzeczy społecznych, to w naukowych badaniach stosun-

ków ekonomicznych, jak widzieliśmy, powodują one taki sam beznadziejny 

zamęt, jaki by na przykład powstał w dzisiejszej chemii, gdyby chcied zachowad 

sposób wyrażania się teorii flogistonu. A zamęt staje się jeszcze gorszy, gdy się, 

jak Proudhon, wierzy w ten społeczny flogiston, w „sprawiedliwośd”, albo gdy 
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ten flogiston, jak nas solennie zapewnia Mülberger, ma posiadad nie mniej niż 

tlen swą zupełną rację bytu28. 

 

III 
 
Mülberger skarży się następnie, że nazywam reakcyjną jeremiadą jego 

„emfatyczne” oświadczenie, iż nie ma straszniejszych drwin z całej kultury 

naszego sławionego stulecia niż fakt, że po wielkich miastach 90 i więcej procent 

ludności nie posiada miejsca ni siedziby, którą by „własną nazwad mogło”. Me 

przeczę. Gdyby Mülberger był się ograniczył do tego, ażeby, jak utrzymuje, 

opisywad tylko „potwornośd czasów obecnych”, nie byłbym z pewnością rzekł 

złego słowa „ani jemu, ani jego skromnemu opisowi”. Lecz robi on coś zupełnie 

innego. Przedstawia tę „potwornośd” jako skutek tego, że robotnicy nie mają 

„miejsca ni siedziby, którą by swoją własną nazwad mogli”. Czy utyskuje się na 

„potwornośd czasów obecnych” z tej racji, że robotników pozbawiono własnych 

domków, czy też — jak to robią junkrzy — że zniesiono feudalizm i cechy, w obu 

razach nie może wypaśd stąd nic jak tylko reakcyjna jeremiada, pieśo 

lamentująca, że oto nastąpiło to, co nieuniknione, dziejowe konieczne. 

Reakcyjnośd tkwi właśnie w tym, że Mülberger chce przywrócid robotnikom 

indywidualną własnośd na domy — rzecz, którą historia dawno za burtę 

wyrzuciła; w tym, że nie umie on sobie inaczej wyobrazid wyzwolenia 

robotników niż w ten sposób, aby każdy został właścicielem swego domu. 

Dalej: 
 
«Ja mówię najwyraźniej: właściwa walka toczyd się powinna z kapitalistycznym 
sposobem produkcji i tylko od jego przemiany oczekiwad można poprawy w 
stosunkach mieszkaniowych. Engels z tego wszystkiego nic nie widzi ... Ja 
uważam całkowite rozwiązanie sprawy społecznej za warunek po temu, aby móc 
przystąpid do wykupu mieszkao czynszowych”. 
 
Niestety, ja i dzisiaj jeszcze nic z tego wszystkiego nie widzę. Nie mogę przecież 
wiedzied tego, co ktoś, czyjego nazwiska nawet przedtem nie słyszałem, myśli 
sobie jako warunek czegoś w cichym zakątku swego mózgu. Mogę się kierowad 
tylko wydrukowanymi artykułami Mülbergera. A w nich i dziś jeszcze znajduję, 
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że dla Mülbergera jedynym warunkiem (str. 15 i 16 odbitki), ażeby móc 
przystąpid do wykupu mieszkao czynszowych, jest istnienie… mieszkao 
wynajętych. Dopiero na stronicy 17 bierze on „produkcyjnośd kapitału za rogi”, 
do czego jeszcze powrócimy. I nawet w swej odpowiedzi potwierdza on to, gdy 
mówi: 
 
«Chodziło raczej o to, ażeby pokazad, w jaki sposób wychodząc ze stosunków 
istniejących przeprowadzid można całkowitą zmianę w kwestii mieszkaniowej”. 
 
Wychodząc ze stosunków istniejących, a wychodząc z przemiany (ma to 
oznaczad zniesienie) kapitalistycznego sposobu produkcji — są to przecież rzeczy 
zupełnie przeciwstawne. 
Nie dziw, że Mülberger się skarży, iż jedyne możliwe urzeczywistnienie 
praktyczne jego proudhonowskich projektów widzę w filantropijnych usi-
łowaniach panów Dollfusa i innych fabrykantów, aby pomóc robotnikom dojśd 
do własnych domów. Gdyby się zorientował, że proudhonowski plan ocalenia 
społeczeostwa jest fantazją obracającą się całkowicie w kole burżuazyjnego 
społeczeostwa, to samo się przez się rozumie, że nie byłby w niego wierzył. Jego 
dobrej woli nigdy i nigdzie nie podawałem w wątpliwośd. Ale dlaczegóż chwali 
on drą Reschauera za to, że ten proponuje, ażeby wiedeoska rada miejska 
naśladowała projekty Dollfusa? 
Następnie Mülberger oświadcza: 
 
„Co się tyczy specjalnie przeciwieostwa wsi i miasta, to chcied je usunąd jest 
utopią. Przeciwieostwo to jest dane od natury, ściślej zaś mówiąc, powstało 
historycznie . . . Nie o to chodzi, aby je usunąd, lecz aby znaleźd takie formy 
polityczne i społeczne, w których jest ono nieszkodliwe, ba, nawet owocne. Na 
tej drodze oczekiwad można ugody pokojowej, stopniowego zrównoważenia 
interesów”. 
 
A więc zniesienie przeciwieostwa wsi i miasta jest utopią, ponieważ to 

przeciwieostwo jest dane od natury, ściślej zaś mówiąc, powstało historycznie. 

Zastosujmy tę logikę do innych przeciwieostw nowoczesnego społeczeostwa i 

zobaczmy, dokąd wtedy dojdziemy. Na przykład: 

„Co się tyczy specjalnie przeciwieostwa między kapitalistami a robotnikami 
najemnymi, to chcied je usunąd jest utopią. Przeciwieostwo to jest dane od 
natury, ściślej zaś mówiąc, powstało historycznie. Nie o to chodzi, aby je usunąd, 
lecz aby znaleźd takie formy polityczne i społeczne, w których jest ono 
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nieszkodliwe, ba! nawet owocne. Na tej drodze oczekiwad można ugody 
pokojowej, stopniowego zrównoważenia interesów”. 
 
W ten sposób doszliśmy znowu do Schulze-Delitzscha. 
 
Zniesienie przeciwieostwa między wsią a miastem jest nie więcej i nie mniej 
utopią niż zniesienie przeciwieostwa między kapitalistami a robotnikami 
najemnymi. Staje się ono z każdym dniem coraz bardziej praktycznym żądaniem 
zarówno przemysłowej jak rolnej wytwórczości. Nikt nie domagał się go 
donośniej niż Liebig w swych pismach o chemii rolnictwa, w których stale 
pierwszym jego żądaniem jest, ażeby człowiek zwracał glebie to, co od niej 
otrzymuje, i w których on dowodzi, że na przeszkodzie stoi temu tylko istnienie 
miast, szczególnie wielkich. Gdy się widzi, jak tu, w samym tylko Londynie, 
większa ilośd nawozu, niż go wytwarza całe królestwo saskie, co dzieo z 
nakładem niesłychanych kosztów… zostaje wyrzucana do morza i jakie przy tym 
olbrzymie nakłady były potrzebne, ażeby nie dopuścid do tego, by ten nawóz 
zatruł cały Londyn, to wtedy utopia o zniesieniu przeciwieostwa pomiędzy wsią 
a miastem zyskuje dziwnie praktyczną podwalinę. A nawet stosunkowo nieduży 
Berlin co najmniej od trzydziestu lat dusi się we własnych nieczystościach. Z 
drugiej strony jest czystą utopią, gdy chce się, jak Proudhon, dokonad przewrotu 
w obecnym burżuazyjnym społeczeostwie, a utrzymad chłopa w charakterze 
chłopa. Tylko możliwie równomierne rozmieszczenie ludności po całym kraju, 
tylko ścisłe połączenie produkcji przemysłowej z rolną, wraz z koniecznym wtedy 
rozszerzeniem sieci komunikacyjnej — zakładając, że kapitalistyczny sposób 
produkcji zniesiono — jest w stanie wyrwad ludnośd wiejską z jej izolacji i 
ogłupienia, w których od lat tysięcy niemal bez zmiany wegetuje. Nie to jest 
utopią, że się twierdzi, iż wyzwolenie ludzi z kajdan ukutych przez ich dziejową 
przeszłośd nie wcześniej będzie całkowite, aż się usunie przeciwieostwo wsi i 
miasta; utopia powstaje dopiero wtedy, gdy „wychodząc z istniejących 
stosunków” pozwala się sobie przepisywad formę, w jakiej ma byd usunięte to 
czy inne z przeciwieostw w obecnym ustroju społecznym. A to robi Mülberger 
przyjmując jako swoją proudhonowską formułę rozwiązania kwestii 
mieszkaniowej. 
 
Następnie Mülberger utyskuje, że czynię go niejako współodpowiedzialnym za 

„niesłychane zapatrywania Proudhona na kapitał i procent”, i powiada: 

«Zmianę stosunków produkcji zakładam jako już daną, a regulująca stopę 
procentową ustawa przejściowa ma za przedmiot nie stosunki produkcji, ale 
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obroty społeczne, stosunki obiegu . .. Zmiana stosunków produkcji albo, jak to 
dokładniej mówi szkoła niemiecka, zniesienie kapitalistycznego sposobu 
produkcji nie wynika wprawdzie, jak mi to Engels niesłusznie przypisuje, ze 
znoszącej procent ustawy przejściowej, tylko z faktycznego zawładnięcia 
wszystkimi narzędziami pracy, z przejęcia na własnośd całego przemysłu przez 
lud pracujący. A czy przy tym ten lud pracujący będzie hołdował (!) więcej 
wykupowi, czy więcej natychmiastowemu wywłaszczeniu, tego ani Engels, ani ja 
nie mamy decydowad”. 
 
Przecieram sobie oczy ze zdumienia. Czytam rozprawę Mülbergera jeszcze raz 
od początku do kooca, aby znaleźd to miejsce, gdzie oświadcza on, że jego 
wykup mieszkania czynszowego przypuszcza jako fakt dokonany „faktyczne 
zawładnięcie wszystkimi narzędziami pracy, przejecie na własnośd całego 
przemysłu przez lud pracujący”. Takiego miejsca nie znajduję. Ono nie istnieje. 
Natomiast na stronicy 17 czytam: 
 
«Przypuszczam teraz, że produkcyjnośd kapitału zostaje rzeczywiście wzięta za 
rogi, jak to prędzej czy później nastąpid musi, na przykład z pomocą ustawy 
przejściowej, która ustali odsetek od wszystkich kapitałów na jeden procent, 
notabene z tendencją zbliżania i tego procentu coraz bardziej do punktu 
zerowego… Jak wszystkie inne produkty, oczywiście dom i mieszkanie zostaną 
objęte również ramami tej ustawy… Od tej więc stwory widzimy, że wykup 
mieszkania czynszowego wynika z koniecznością jako następstwo zniesienia 
produkcyjności kapitału w ogóle”. 
 
Tutaj przeto, w zupełnym przeciwieostwie do ostatniej przemiany Mülbergera, 
powiedziane jest bez ogródki, że produkcyjnośd kapitału, przez który to mętny 
frazes rozumie on, jak się sam do tego przyznał, kapitalistyczny sposób produkcji 
— oczywiście «zostaje wzięta za rogi» przez ustawę znoszącą procent oraz że 
właśnie wskutek tej ustawy „wykup mieszkania czynszowego wynika z 
koniecznością jako skutek zniesienia produkcyjności kapitału w ogóle”. 
Bynajmniej, powiada teraz Mülberger. Owa ustawa przejściowa „ma za 
przedmiot nie stosunki produkcji, ale stosunki obiegu”. Wobec tej doskonałej 
sprzeczności, która według Goethego „jednakowo jest tajemnicza dla mędrców 
jak dla głupców”, nie pozostaje nic innego jak przyjąd, że mam do czynienia z 
dwoma zupełnie różnymi Mülbergerami, z których jeden zupełnie słusznie 
uskarża się, że mu „niesłusznie przypisałem” to, co drugi polecił wydrukowad. 
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A że lud pracujący nie będzie pytał ani mnie, ani Mülbergera, czy przy 

faktycznym zawładnięciu „hołdowad będzie bardziej wykupowi, czy 

natychmiastowemu wywłaszczeniu”, to jest na pewno powiedziane 

Najprawdopodobniej lud ten będzie wolał w ogóle nie „hołdowad”. Lecz o 

faktycznym zawładnięciu wszystkimi narzędziami pracy przez lud pracujący 

wcale przecież nie było mowy, tylko o twierdzeniu Mülbergera (str. 17), że „cała 

treśd rozwiązania kwestii mieszkaniowej dana jest w tym słowie: wykup”. Skoro 

Mülberger oświadcza obecnie, że ten wykup jest w najwyższym stopniu 

wątpliwy, to po co nam obu oraz czytelnikom zadawad cały ten bezużyteczny 

kłopot? 

Należy zresztą stwierdzid, że „faktyczne zawładnięcie wszystkimi narzędziami 
pracy przez lud pracujący”, przejęcie przezeo na własnośd całego przemysłu jest 
akurat przeciwieostwem proudhonowskiego „wykupu”. Przy tym ostatnim 
poszczególny robotnik staje się właścicielem mieszkania, zagrody chłopskiej, 
narzędzi pracy; przy pierwszym „lud pracujący” zostaje zbiorowym właścicielem 
domów, fabryk i narzędzi pracy, a użytkowanie ich, przynajmniej podczas okresu 
przejściowego, wątpid należy, czy będzie dozwolone jednostkom lub 
towarzystwom bez odszkodowania. Właśnie tak samo jak zniesienie własności 
ziemskiej nie oznacza zniesienia renty gruntowej, tylko jej przeniesienie, 
jakkolwiek w zmieniony sposób, na społeczeostwo. Faktyczne objęcie w 
posiadanie wszystkich narzędzi pracy przez lud pracujący wcale przeto nie 
wyłącza zachowania stosunku najmu. 
 
W ogóle nie chodzi tu o pytanie, czy proletariat doszedłszy do władzy po prostu 
siłą obejmie w posiadanie narzędzia produkcji, surowce i środki żywności, czy 
natychmiast wypłaci za nie odszkodowanie, lub też czy wykupi własnośd na nie 
powolnymi spłatami ratalnymi. Chcied dad odpowiedź na takie pytania z góry i 
dla wszelkich wypadków byłoby fabrykowaniem utopii, a to pozostawiam 
innym. 
 

IV 
 
Tyle trzeba było pisaniny, aby poprzez różnorodne wybiegi i obroty Mülbergera 
dotrzed wreszcie do samej sprawy, której dotykania Müberger w odpowiedzi 
swojej starannie unika. 
 
Co pozytywnego powiedział Mülberger w swej rozprawie? 
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Po pierwsze,  „różnica pomiędzy pierwotną ceną kosztu jakiegoś domu, placu 
itd. a jego dzisiejszą wartością” należy z prawa do społeczeostwa. Ta różnica 
nazywa się w języku ekonomii rentą gruntową. Tę Proudhon chce również 
uczynid własnością społeczeostwa, jak to można przeczytad w „Idee generale de 
la Revolution” *„Idea ogólna rewolucji”+, wyd. 1868r., str. 219. 
 
Po drugie, rozwiązanie kwestii mieszkaniowej polega na tym, że każdy zamiast 

najemcą zostanie właścicielem swojego mieszkania. 

Po trzecie, rozwiązania tego dokona się zmieniając przez ustawę opłaty za 
komorne w zaliczki ratalne na cenę kupna mieszkania. Te punkty, drugi i trzeci, 
zapożyczone są od Proudhona, jak każdy może się przekonad z „Idee generale de 
la Revolution”, str. 199 i nast., gdzie nawet na str. 203 znajduje się gotowy 
zredagowany szkic odnośnej ustawy. 
 
Po czwarte, że produkcyjnośd kapitału zostaje ujęta za rogi przez ust 
przejściową, która obniża tymczasowo stopę procentową do jednego procentu, 
z zastrzeżeniem dalszych obniżek.  I to również wzięte zostało z Proudhona, jak  
to ze szczegółami przeczytad można w „Idee generale...” na str. 182 i 186. 
 
Przy każdym z powyższych punktów zacytowałem miejsce z Proudhona, gdzie 
znajduje się oryginał mülbergerowskiej kopii, i teraz zapytuje, czy miałem 
prawo, czy nie miałem, nazwad proudhonistą autora artykułu, zawierającego 
poglądy na wskroś proudhonistyczne i nie zawierającego żadnych innych 
poglądów tylko proudhonistyczne? A przecież Mülberger na nic nie skarży się 
tak gorzko jak na to, że go tak nazywam z tej racji, iż „natknąłem się na pewne 
zwroty właściwe Proudhonowi”! Jest przeciwnie. „Zwroty” należą wszystkie do 
Mülbergera, treśd należy do Proudhona. A gdy ja potem uzupełniam rozprawę 
proudhonistyczną z Proudhona, to Mülberger się skarży, że podsuwam mu 
„niesłychane poglądy” proudhonowskie! 
 
A teraz cóż ja odpowiedziałem na ten plan proudhonistyczny? 
 
Po pierwsze,  że przenoszenie renty gruntowej na paostwo jest znaczne ze 
zniesieniem własności prywatnej na ziemię. 
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Po drugie, że wykup mieszkania czynszowego i przeniesienie mieszkania na 
dotychczasowego jego najemcę wcale nie dotyka kapitalistycznego sposobu 
produkcji. 
 
Po trzecie,  że ten projekt przy obecnym rozwoju wielkiego przemysłu i miast 
jest równie niedorzeczny jak reakcyjny i że przywrócenie każdemu prawa 
własności indywidualnej  do jego mieszkania byłoby cofnięciem się wstecz. 
 
Po czwarte, że przymusowe obniżenie procentu od kapitału ani trochę nie 
narusza kapitalistycznego sposobu produkcji; przeciwnie, jak tego dowodzą 
ustawy przeciw lichwie, jest równie prastare jak niewykonalne. 
 
Po piąte, że przez zniesienie procentów od kapitału komorne z wynajmowanych 
bynajmniej nie będzie zniesione. 
 
Punkt drugi i czwarty Mülberger obecnie uznał za słuszny. Na inne punkty nie 

odpowiada ani słowa.  A przecież to są właśnie te punkty, o które obecnie w 

dyskusji chodzi.   Lecz odpowiedź Mülbergera nie jest odparciem zarzutów: 

omija ona starannie wszystkie punkty ekonomiczne, które są przecież 

decydujące; jest ona zażaleniem, skargą natury osobistej, niczym więcej. Tak 

skarży się on, gdy uprzedzam zapowiedziane przezeo rozwiązanie innych 

kwestii, np. długów paostwowych i prywatnych lub kredytu, i gdy mówię: 

rozwiązaniem jest wszędzie to, że, jak przy kwestii mieszkaniowej, procent 

zostaje zniesiony, wpłaty procentów zamienione w ratalne zaliczki na kapitał, a 

kredyt staje się bezpłatny. Pomimo to mógłbym się jeszcze i dzisiaj założyd, że 

jeśli te artykuły Mülbergera ujrzą światło dzienne, ich treśd zasadnicza tak samo 

się będzie zgadzała z „Idee generale” Proudhona: kredyt — str. 182, długi 

paostwowe — str. 186, długi prywatne — str. 196, jak stronice o kwestii 

mieszkaniowej z przytoczonymi ustępami tejże książki. 

Przy tej sposobności Mülberger poucza mnie, że takie kwestie, jak podatki, długi 
paostwowe, długi prywatne, kredyt — do czego dochodzi jeszcze obecnie 
samorząd gminny — są niesłychanej wagi dla chłopa i dla propagandy na wsi. Po 
większej części zgoda; ale 1. o chłopach nie było dotąd wcale mowy, a 2. 
proudhonowskie „rozwiązania” wszystkich tych kwestii są tak samo 
ekonomicznie pozbawione sensu i tak samo w istocie burżuazyjne jak jego 
rozwiązanie kwestii mieszkaniowej.  



86 
 

 
Przeciwko napomknieniu Mülbergera, jakobym ja zapoznawał koniecznośd 
wciągnięcia do ruchu chłopów, ja nie mam potrzeby się bronid. Ale to w każdym 
razie uważam za niedorzecznośd, aby rekomendowad w tym celu chłopom 
cudotwórstwo proudhonowskie. W Niemczech jest jeszcze bardzo dużo wielkiej 
własności ziemskiej. Według teorii Proudhona należałoby to wszystko podzielid 
na małe obejścia chłopskie, co przy obecnym stanie nauki o rolnictwie i po 
doświadczeniach poczynionych we Francji i w Niemczech zachodnich z par-
celami gruntowymi byłoby dziś krokiem wręcz reakcyjnym. Istniejąca dotychczas 
wielka własnośd ziemska dostarczy nam raczej pożądanej sposobności do 
uprawiania przez zrzeszonych robotników rolnictwa na wielką skałę, które samo 
tylko stosowad może wszystkie nowoczesne środki pomocnicze, maszyny itd., 
przez co też naocznie przekonamy drobnych chłopów o korzyściach wielkiej 
gospodarki rolnej przy pomocy zrzeszeo. Duoscy socjaliści, wyprzedzający pod 
tym względem wszystkich innych, dawno do tego przekonania doszli. 
 
Równie mało potrzebuję też bronid się przeciw temu, jakoby obecne haniebne 

warunki mieszkaniowe robotników miały byd dla mnie „mało znaczącą 

drobnostką”. Byłem, o ile mi wiadomo, pierwszym, który opisał po niemiecku te 

stosunki w ich klasycznie rozwiniętej formie, w jakiej istnieją w Anglii: nie,  jak 

Mülberger sądzi, ponieważ „są one policzkiem dla mego poczucia prawnego” — 

za dużo miałby do roboty ten, kto by chciał zmieniad w książki wszystkie fakty 

obrażające jego poczucie prawne — tylko, jak wydrukowano w przedmowie do 

mej książki, po to, ażeby powstającemu naówczas socjalizmowi niemieckiemu, 

obnoszącemu się z pustymi frazesami, dad podkład rzeczywisty w opisie 

stosunków społecznych wytwarzanych przez nowoczesny wielki przemysł. Ale 

rozwiązywanie kwestii mieszkaniowej nie przychodziło mi na myśl i nie 

zamierzałem tego czynid, zupełnie tak samo, jak nie zajmuję się szczegółami 

jeszcze ważniejszej kwestii żywnościowej. Rad jestem, gdy mogę wykazad, że 

produkcja naszego nowoczesnego społeczeostwa wystarcza na to, ażeby 

wyżywid wszystkich członków społeczności w dostatecznej mierze, i że jest dosyd 

domów, aby móc dostarczyd tymczasem masom pracującym obszernych i 

zdrowych pomieszczeo. Jak przyszłe społeczeostwo regulowad będzie podział 

żywności i mieszkao, nad tym zastanawianie się prowadzi prosto do utopii. 

Możemy co najwyżej, na podstawie wglądu w zasadnicze warunki wszystkich 

dotychczasowych sposobów produkcji, stwierdzid, że z upadkiem produkcji 
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kapitalistycznej niemożliwe się stają pewne formy przywłaszczeo zachodzących 

w dotychczasowym społeczeostwie. Nawet środki przejściowe będą musiały 

kierowad się wszędzie istniejącymi chwilowo stosunkami; w krajach o drobnej 

własności rolnej będą one musiały byd inne niż w krajach wielkiej własności 

ziemskiej itd. Dokąd się dochodzi, szukając dla tych tzw. praktycznych kwestii 

rozwiązao poszczególnych tego nikt nam nie dowodzi lepiej niż sam Mülberger, 

który zrazu na i stronicach wykłada, jak to „całokształt rozwiązania kwestii 

mieszkaniowej dany jest w słowie „wykupi” po to, aby następnie, gdy się do 

niego zabrad serio, bąkad ze zmieszaniem, że istotnie wielkie to jest pytanie, czy 

przy faktycznym przejęciu domów na własnośd „lud pracujący bardziej będzie 

hołdował wykupowi”, czy jakiejś innej formie wywłaszczenia. 

Mülberger domaga się, abyśmy byli praktyczni, ażebyśmy ma spotkanie 

naprawdę praktycznych stosunków nie „występowali tylko z martwymi 

oderwanymi formułkami”, abyśmy „porzucili abstrakcyjny socjalizm i przystę-

powali do określonych konkretnych stosunków społecznych”. Gdyby Mülberger 

tak był postąpił, to byłby może oddał wielkie usługi ruchowi. Wszelako pierwszy 

krok, gdy się przystępuje do pewnych określonych stosunków społecznych, 

polega chyba na tym, że sieje poznaje, że się je bada w istniejącym ich 

powiązaniu ekonomicznym. A co znajdujemy tu u Mülbergera! Całe dwa zdania, 

mianowicie: 

1.  „Czym   jest   robotnik  najemny wobec kapitalisty, tym jest najemca (lokator) 
wobec właściciela domu”. 
 
Na stronicy 6 odbitki dowiodłem, że jest to całkowicie błędne, i Mülberger nie 
ma słowa odpowiedzi na to. 
 
2.  „Ale bykiem, którego (przy reformie społecznej) trzeba wziąd za rogi, jest 
produkcyjnośd kapitału,  jak  to  nazywa  liberalna  szkoła  ekonomii  politycznej,  
która  w rzeczywistości nie istnieje, lecz która w swej pozornej egzystencji służy 
za płaszczyk wszelkiej nierówności ciążącej nad dzisiejszym społeczeostwem”. 
 
A wiec byk, którego trzeba wziąd za rogi, „w rzeczywistości nie istnieje”, a więc i 
„rogów” nie ma. Nie on sam, ale jego pozorne istnienie jest złem. Pomimo to 
jednak „tzw. produkcyjnośd (kapitału) jest w stanie wyczarowad z gleby domy i 
miasta”, których egzystencja jest wszystkim, tylko nie „pozorem» (str. 12). I 



88 
 

człowiek, który, chociaż „Kapitał” Marksa jest i jemu „dobrze znany”, w ten 
matnie bezradny sposób bełkoce o stosunku pomiędzy kapitałem a pracą — ten 
człowiek podejmuje się wskazywad robotnikom niemieckim nową i lepszą drogę, 
podaje się za „budowniczego”, „mającego przynajmniej w rzeczach ogólnych i 
dotyczących całokształtu zagadnieo jasny pogląd na architektonikę przyszłego 
społeczeostwa”? 
 
Nikt nie podszedł bliżej „do określonych konkretnych stosunków społecznych” 
niż Marks w „Kapitale”. Musiał on poświęcid na to dwadzieścia pięd lat, aby je 
wszechstronnie zbadad, i wyniki jego krytyki zawierają też wszędzie także 
zaczątki tzw. rozwiązao, o ile te są dzisiaj w ogóle możliwe. To jednak 
przyjacielowi Mülbergerowi nie wystarcza. To wszystko jest socjalizmem 
abstrakcyjnym, to wszystko są martwe formuły abstrakcyjne. Zamiast 
„studiowad określone konkretne stosunki panujące w społeczeostwie” przyjaciel 
Mülberger zadowala się lekturą kilku tomów Proudhona, które wprawdzie dają 
mu tyle, co nic, gdy chodzi o określone konkretne stosunki społeczne, lecz 
wskazują mu natomiast bardzo określone konkretne czarodziejskie leki na 
wszelkie niedomagania społeczne, on zaś przynosi ten gotowy plan ratowania 
społeczeostwa, ten system Proudhona, robotnikom niemieckim pod 
pretekstem, że on chce „powiedzied systemom: żegnajcie”, podczas gdy ja 
„obieram przeciwną drogę”! By to zrozumied, muszę przyjąd, że ja jestem ślepy, 
a Mülberger głuchy, tak że wszelkie porozumienie pomiędzy nami jest wręcz 
niemożliwe. 
 
Dosyd. Jeśli nawet ta polemika na nic więcej się nie przyda, to w każdym razie 

będzie ona miała do siebie to dobre, że wykaże, jak się ma rzecz z praktyczną 

działalnością socjalistów, którzy nazywają siebie „praktycznymi”. Te praktyczne 

projekty do usunięcia wszelkich bolączek społecznych, te społeczne panacea na 

wszystko były zawsze i wszędzie fabrykatem założycieli sekt, którzy występowali 

w tym czasie, gdy ruch proletariacki był jeszcze w powijakach. I Proudhon należy 

również do nich. Rozwój proletariatu wkrótce już odrzuci te powijaki na bok i 

zrodzi w samej klasie robotniczej przeświadczenie, iż nie ma nic bardziej 

niepraktycznego od tych z góry wymędrkowanych i dających się do wszystkich 

przypadków zastosowad „praktycznych rozwiązao” i że praktyczny socjalizm 

polega raczej na istotnym poznaniu kapitalistycznego sposobu produkcji w jego 

różnych przejawach. Klasa robotnicza, która się w tym orientuje, nigdy w 
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żadnym przypadku nie będzie w rozterce, przeciwko jakim, instytucjom 

społecznym i w jaki sposób ma kierowad główne swe uderzenia. 

 

 

Przypisy: 

1. „Volksstaat” – centralny organ niemieckiej partii socjaldemokratycznej 

(eisenachczyków), wydawany w Lipsku od 1869 do 1876 r. – Red. 

2. Mowa o 5-miliardowej kontrybucji, którą Francja wypłaciła Niemcom, zgodnie 

z frankfurckim traktatem pokojowym z dn. 10 maja 1871 r. – Red. 

3. Por. Marks, „Kapitał”, t. I, Warszawa, 1935, str. 486-498 – Red. 

4. W książce Marksa „Misere de la philosophie” , Bruksela i Paryż 1847 (Uwaga 

Engelsa).  

(„Nędza filozofii”, odpowiedź na „Filozofię nędzy” Proudhona. Przekład polski: 

„Książka”, Warszawa 1948 – Red.). 

5. Hausmann, który był w latach 1853-1870 prefektem departamentu Sekwany, 

dokonał olbrzymiej przebudowy Paryża w interesie burżuazji. A i sam również 

źle na tym nie wyszedł. Patrz, jak charakteryzuje jego działalnośd budowlaną 

Engels w dalszym ciągu niniejszej pracy. – Red. 

6. Engels ma na myśli eksperyment Owena polegający na utworzeniu 

robotniczych bazarów wzajemnej wymiany produktów za pomocą talonów 

pracy, których jednostką był czas pracy. – Red. 

7. „Emancipacion” („Wyzwolenie”) – dziennik, organ marksistowskich sekcji I 

Międzynarodówki w Hiszpanii, wychodził w Madrycie od czerwca 1871 r. do 

1873 r. – Red. 

8. Jak takie rozwiązanie kwestii mieszkaniowej za pomocą przytwierdzania 

robotników do własnych „ognisk domowych” w Ameryce, w pobliżu wielkich 

albo szybko wznoszących się miast, dokonywa się w sposób żywiołowy, o tym 

niech świadczy następujący urywek z listu Eleonory Marx-Aveling, pisanego z 

Indianopolis 28 listopada 1886 r.: „W mieście albo raczej koło miasta Kanzas 
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widzieliśmy nędzne, małe szopy drewniane, składające się mniej więcej z trzech 

izb i stojące jeszcze zupełnie w puszczy; grunt kosztował sześdset dolarów i led-

wie go starczyło na to, aby postawid na nim taki domek; ten ostatni kosztował 

drugie sześdset dolarów, czyli razem 4800 marek za taką maleoką lichotę, o 

godzinę drogi od miasta, w bagnistym pustkowiu”. A robotnicy muszą zaciągad 

na to wielkie długi hipoteczne, byle tylko takie mieszkania otrzymad, a wtedy 

dopiero stają się na dobre niewolnikami swoich chlebodawców: są przykuci do 

tych domków swoich, nie mogą ich porzucid i odejśd i muszą się godzid na 

wszelkie warunki pracy. (Uwaga Engelsa do wydania 1887 r.) 

9. Por. Marks, „Kapitał”, cyt. wyd., str. 142-176. – Red. 

10. Dosłownie – „Najemny procent” – Red. 

11. Sax E., Die Wohnungszustaende der arbeitenden Klassen und ihre Reform, 

Wien, 1869. – Red. 

12. Popularny tygodnik burżuazyjny założony w 1842 r. – Red. 

13. Ilustrowane pismo, wychodziło w Stuttgarcie od 1858 r. – Red. 

14.„Gartenlaube” („Altanka”) był to tygodnik dla rodzin niemieckich w rodzaju 

polskiej „Biesiady Literackiej” albo „Bluszczu”; fizylier Kutschke – poeta Gotthelf 

Hoffmann, autor patriotycznej piosenki z czasów wojny francusko-pruskiej 1870-

1871 r. – Red. 

15. Hansemann, pruski publicysta i polityk finansowy, był w 1848 r. ministrem 

skarbu, został potem dyrektorem Banku Pruskiego i założył Towarzystwo 

Dyskontowe. – Red. 

16. A i ta koniec kooców stała się zwyczajnym siedliskiem wyzysku robotników 

(ob. Paryski „Socialiste”, rocznik 1886 r.). (Uwaga Engelsa do wydania 1887 r.) 

17. I tu również kapitaliści angielscy nie tylko, od dawna spełnili wszystkie 

serdeczne życzenia pana Saxa, ale zrobili nawet znacznie więcej. W poniedziałek 

dnia 14 października 1872 r. sąd w Morpeth, decydując o składzie list wyborców 

do parlamentu, miał rozstrzygnąd wniosek dwóch tysięcy górników o 

wciągnięcie ich nazwisk na listę wyborców. Okazało się, że większośd tych ludzi, 

stosownie do regulaminu kopalni, w której pracowali, uważad należało nie za 
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lokatorów odnajmujących domki, w których mieszkali, ale za osoby tylko 

dopuszczone do zamieszkiwania w nich i mogące byd usunięte w każdym czasie i 

bez wymówienia. (Właściciel placu i gospodarz domu była to naturalnie ta sama 

osoba). Sędzia zdecydował, że ludzie ci nie są najemcami, lecz służącymi i w tym 

charakterze nie mają prawa do figurowania na listach wyborców („Daily News”, 

15 października 1872 r.). (Uwaga Engelsa). 

18. Tu jeszcze mały przyczynek do sposobu prowadzenia interesów, szczególnie 

w londyoskich związkach budowlanych. Jak wiadomo, grunt nieomal całego 

Londynu należy do mniej więcej tuzina arystokratów, w liczbie których znajdują 

się najwięksi panowie, książęta Westminsteru, Bedfordu, Portlandu itd. Ci 

wydzierżawili pierwotnie poszczególne place na 99 lat i po upływie tego czasu 

wchodzą w posiadanie placu wraz ze wszystkim, co na nim stoi. Wynajmują 

teraz domy na krótsze terminy, na przykład na 39 lat, z tzw. repairing-clause 

(warunkiem dokonywania remontu), w myśl której najemca musi doprowadzid 

dom do należytego stanu i tak go utrzymywad. Gdy tylko kontrakt zostanie 

zawarty, właściciel placu posyła swego budowniczego i urzędnika nadzoru 

budowlanego (surveyor) z danego okręgu, aby dom obejrzeli i ustalili, jakich 

napraw potrzebuje. Są to często naprawy bardzo znaczne, aż do odnowienia 

całego frontu, dachu itd. Najemca deponuje teraz umowę najmu jako gwarancję 

w jakimś związku budowlanym i otrzymuje od niego potrzebne pieniądze — aż 

do tysiąca funtów szterlingów i więcej przy rocznym komornem od 130 do 150 

funtów — jako zaliczkę na budowę, która ma byd jego kosztem dokonana. Owe 

związki budowlane stały się przeto ważnym ogniwem w systemie, mającym na 

celu wciąż od nowa budowad i utrzymywad w dobrym stanie domy londyoskie 

należące do wielkiej arystokracji ziemskiej bez kłopotu dla niej i na koszt 

publiczności. I to ma byd rozwiązaniem kwestii mieszkaniowej dla robotników! 

(Uwaga Engelsa do wydania 1887 r.) 

19. „Jobber” oznacza korzystanie z urzędu publicznego dla prywatnych korzyści 

urzędnika lub jego rodziny. Kiedy np. szef telegrafu paostwowego w jakimś kraju 

zostaje cichym wspólnikiem papierni, dostarcza jej drzewa ze swego lasu, a za to 

daje jej potem obstalunki na papier do biur telegraficznych, to jest to niewielki 

wprawdzie, ale o tyle zupełnie ładny „job”, że świadczy o doskonałej znajomości 



92 
 

zasad „jobbery” — jak tego z pewnością zresztą należało oczekiwad po 

Bismarcku. (Uwaga Engelsa) 

20. Ostatnio w angielskich aktach parlamentarnych, udzielających londyoskim 

władzom budowlanym prawa wywłaszczania celem przeprowadzania nowych 

ulic, uwzględnia się w pewnej mierze robotników, których się z tego powodu na 

bruk wyrzuca. Wtrącono tam postanowienie, że nowo wznoszone budynki 

muszą się nadawad do przyjęcia klas ludności zamieszkałych dotąd na tym 

miejscu. Buduje się przeto wielkie, pięd do sześciu pięter mające najemne 

koszary dla robotników na najgorszych placach i w ten sposób czyni się zadośd 

literze prawa. Jak to urządzenie, całkiem niezwykłe dla robotników i które 

zupełnie obco wygląda w ramach starych stosunków londyoskich, odpowie 

swemu zadaniu, przyszłośd to pokaże. Ale w najlepszym razie zaledwie jakaś 

dwierd naprawdę wypędzonych przez te zmiany robotników znajdzie tu dach 

nad głową. (Uwaga Engelsa do wydania 1887 r.) 

21. Stroussberg (1823—1889), dziennikarz, skorumpowany geszefciarz i bankrut, 

założył w Berlinie „Das kleine Journal” („Maly Dziennik”). Pereira, dwaj bracia, 

osławieni francuscy bankierzy, dyrektorzy „Credit Mobilier” („Kredytu pod 

zastaw ruchomości”). - Red. 

22. Tym, co i dziś jeszcze, w r. 1886, podtrzymuje paostwo pruskie i jego 

podstawę — przypieczętowany cłami ochronnymi sojusz wielkiej własności 

ziemskiej i kapitału przemysłowego — jest tylko strach, przed proletariatem, 

który od 1872 r. olbrzymie wzrósł liczbowo i zyskał na uświadomieniu klasowym.   

(Uwaga Engelsa do wydania 1887 r.) 

23. Mowa tu o konferencji cesarzy Austrii i Prus oraz ich kanclerzy zwołanej w 

sierpniu 1871 r. w celu ustalenia środków walki przeciwko I Międzynarodówce. 

Na konferencji tej uchwalono na początek „zbadad” sytuację społeczną klasy 

robotniczej. — Red. 

24. Proudhon P. J., „Idee generale de la Revolution du XIX siecle”, Paris, 1868. —   

Red. 

25.  Mowa o książce Proudhona „System sprzeczności ekonomicznych, czyli 

filozofia nędzy”. - Red. 
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26. Wuj Braesig – komiczna postad z utworu niemieckiego humorysty i 

powieściopisarza F. Reitera. – Red. 

27. Engels ma tu na myśli reformę administracji Prus z r. 1873, która nadała 

gminom prawo wybierania wójtów, dotąd mianowanych przez obszarników. — 

Red. 

28. Przed odkryciem tlenu chemicy, aby wytłumaczyd spalanie się ciała w 

powietrzu atmosferycznym, przyjmowali specjalną substancję palną, flogiston, 

który się przy spalaniu ulatnia. Ponieważ wykryli potem, że spalone ciała proste 

ważą po spaleniu więcej, niż ważyły przedtem, orzekli, że flogiston ma jakoby 

wagę ujemną, tak że ciało bez swego flogistonu waży więcej niż z nim. W ten 

sposób powoli, bezpodstawnie przypisano flogistonowi główne własności tlenu, 

tylko wszystkie odwrotnie. Odkrycie, że spalanie się jest to łączenie się ciała 

płonącego z innym ciałem, z tlenem, i opis tego tlenu położyły kres 

przyjmowaniu flogistonu, ale dopiero po długim oporze ze strony starszych 

chemików. (Uwaga Engelsa). 

 

 


