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Wstęp do drugiego wydania 

„Ekonomia Rewizjonizmu” jest transkrypcją mowy wygłoszonej w lutym 1967 

roku przez członka ICO do sojuszu antyrewizjonistycznych grup w Londynie, 

nazwanego Frontem Antyrewizjonistycznym (Anti-Revisionist Front). 

Subiektywne podejście, które było charakterystyczne dla brytyjskiego ruchu 

antyrewizjonistycznego od czasu jego powstania w 1963 roku, sprawiło, że 

sojusz ten rozpadł się przy koocu 1967 roku. 

Pierwsza edycja została opublikowana pod tytułem „Rewizjonizm i Imperializm”. 

Okazało się, że tytuł ten jest mylący, ponieważ sugerował, że tematem pamfletu 

jest polityka rewizjonizmu wobec zachodniego imperializmu, a który de facto 

skupia się na ekonomicznej naturze rewizjonizmu, która determinuje jego 

polityczne działania. 

Irish Communist Organization, grudzieo 1969 r. 
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Dziesięd lat temu stan i perspektywa historycznej walki klas miedzy robotnikami 

i burżuazją wyglądała tak: silny, zjednoczony obóz socjalistyczny istniał od 

Europy Środkowej do wybrzeży Pacyfiku. Wzrastający światowy rynek 

socjalistyczny zwalczał stopniowo słabnący rynek kapitalistyczny; toczyły się 

walki narodowo wyzwoleocze przeciwko imperializmowi a w krajach 

kapitalistycznych i imperialistycznych sprzeczności między robotnikami a 

burżuazją zaostrzały się wskutek sukcesów obozu socjalistycznego. 

Dzisiaj oszustwem byłoby prezentowad taki obraz świata. Imperializm ciągle jest 

w kryzysie i będzie w nim pozostawał tak długo jak istnieje, jednak od połowy lat 

pięddziesiątych przetrwał, przezwyciężając sytuację, która groziła mu wtedy 

natychmiastową katastrofą. Powodem tego było zlikwidowanie kluczowej części 

obozu socjalistycznego przez nowoczesny rewizjonizm. 

Poznaliśmy przez ostatnie trzy lata dośd dobrze politykę rewizjonizmu, ale nie 

zwróciliśmy wystarczającej uwagi na ekonomię rewizjonizmu. 

 

Towary 

Marks zaczął Kapitał twierdzeniem: 

„Bogactwo społeczeostw, w których panuje kapitalistyczny sposób produkcji 

występuje jako <olbrzymie zbiorowisko towarów>, poszczególny zaś towar jako 

jego forma elementarna” 

Stalin powiedział to o towarach: 

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

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

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

sprzedad, zastawid, zmarnowad.” (Ekonomiczne problemy socjalizmu w ZSRR) 

Towar ma dwa aspekty: jako wartośd użytkowa, która oznacza, że ktoś może go 

użyd. Jeśli nikt nie chce go używad, wytworzenie go nie ma żadnego sensu. Ale 

wartośd użytkowa nie czyni go towarem. Drugim aspektem jest jego wartośd 

wymienna, która czyni go towarem. Wartośd użytkowa jest odzwierciedleniem 

wartości wymiennej. Produkcja towarów jest produkcją na sprzedaż. Zdaniem 
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marksistów od ok. 125 lat, produkcja kapitalistyczna jest najwyższym rozwojem 

produkcji towarowej, produkcji na sprzedaż (a przez to dla zysku), podczas gdy 

produkcja socjalistyczna jest produkcją użytkową tych towarów i jest sprzeczna z 

produkcją towarową. Rozważając kapitalizm i produkcję towarową, Marks 

napisał w Kapitale: 

„…forma towarowa jest najogólniejszą i najmniej rozwiniętą formą burżuazyjnej 

produkcji.. (Tom I). 

„…dopiero na gruncie produkcji kapitalistycznej produkcja towarowa staje się 

normalnym, panującym typem produkcji.. (Tom II) 

„Produkuje on swoje produkty jako towary. W tym, że produkuje towary, nie 

różni się od innych sposobów produkcji; ale mocno w tym, że panującą i 

określającą charakterystyką jego produktu jest bycie towarem. Obejmuje to 

najpierw to, że sam robotnik występuje tylko jako sprzedawca towaru, a stąd 

jako wolny robotnik najemny, a więc praca występuje w ogóle jako praca 

najemna. Po przedstawionym powyżej rozwoju zbędne jest wykazywanie od 

nowa, jak stosunek kapitału i pracy najemnej określa cały charakter sposobu 

produkcji. Główne czynniki samego tego sposobu produkcji,  kapitalista i 

robotnik najemny, są jako tacy tylko ucieleśnieniami, personifikacjami kapitału i 

pracy najemnej; określonymi społecznymi charakterami, które kształtuje 

społeczny proces produkcji jednostek; wytworami tych określonych społecznych 

stosunków produkcji … Dalej, już w towarze, a jeszcze bardziej w towarze jako 

produkcie kapitału, zawarte jest uprzedmiotowienie społecznych celów 

produkcji i upodmiotowienie materialnych podstaw produkcji, które 

charakteryzuje cały kapitalistyczny sposób produkcji ” (Tom III) 

Stalin w ”Ekonomicznych problemach socjalizmu w ZSRR” wskazał: 

„Produkcja kapitalistyczna jest najwyższą formą produkcji towarowej.” 

Fundamentem marksizmu było zawsze twierdzenie, że obalenie kapitalizmu 

oznacza obalenie systemu towarowego: 

„Przejęcie środków produkcji przez społeczeostwo znosi produkcję towarową, 

usuwając tym samym panowanie produktu nad producentem” (Engels, Anti-

Duhring). 
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„Socjalizm, jak wiadomo, oznacza zniesienie ekonomii towarowej” (Lenin, 

Kwestia agrarna, 1908) 

Po Rewolucji Październikowej produkcja towarowa nie została zniesiona od razu 

w Związku Radzieckim. Co więcej, produkcja towarowa wzrastała gwałtownie 

przez kilka lat po 1921 roku. Było to konieczne z powodu zniszczenia sił 

produkcyjnych w Wojnie Domowej. Aby postawid produkcję na nogi, konieczne 

było uwolnienie produkcji towarowej i uwolnienie wymiany przez pewien czas, 

w którym jednocześnie budowano siły produkcji będące własnością paostwa 

robotniczego. 

W późnych latach 20 i wczesnych 30, produkcja przemysłowa została całkowicie 

przejęta przez paostwo robotnicze. Po okresie zaostrzonej walki klasowej na wsi, 

zostało zniesione kułactwo, a biedni i średni chłopi prowadzeni przez klasę 

robotnicą, zorganizowali się w kolektywne gospodarstwa. Kolektywizacja 

umożliwiła szybką industrializację Związku Radzieckiego w latach 30. Dzięki 

dyktaturze proletariatu było możliwe poprowadzenie mas chłopskich w kierunku 

socjalizmu. Jednakże, wymiana pomiędzy publicznym sektorem ekonomii a 

kolektywami pozostała wymianą towarową. 

Kolektywizacja nie obaliła więc produkcji towarowej. W swojej ostatniej pracy 

„Ekonomiczne problemy socjalizmu w ZSRR” (1952) Stalin poświęcił dużo uwagi 

temu zagadnieniu. Napisał on: 

„…innych więzi ekonomicznych z miastem poza towarowymi, poza wymianą w 

drodze kupna-sprzedaży, kołchozy w chwili obecnej nie uznają. Dlatego też 

produkcja towarowa i obrót towarowy są u nas obecnie taką samą 

koniecznością, jaką były, powiedzmy, przed 30 laty, gdy Lenin ogłosił 

koniecznośd rozwijania ze wszech miar obrotu towarowego.” 

Ten obszar produkcji towarowej był czymś, co musiało byd przezwyciężone w 

dalszym rozwoju socjalizmu. A kiedy zostałoby przezwyciężone, wtedy: 

„… zamiast dwóch podstawowych sektorów produkcyjnych, paostwowego i 

kołchozowego, pojawi się jeden wszechogarniający sektor produkcyjny z 

prawem dysponowania całą konsumpcyjną produkcją kraju, cyrkulacja towarów 
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z jej <gospodarką pieniężną> zniknie jako niepotrzebny element gospodarki 

narodowej.” 

Dla pewnego okresu rozwoju socjalizmu, produkcja towarowa i obrót mogą 

odgrywad pozytywną rolę pod warunkiem, że przestrzegana, poszerzana i 

umacniana jest dyktatura proletariatu, zapewniająca, że sektory produkcji 

socjalistycznej dla użytku są wzmacniane i poszerzane, i zapewniające, że 

poziom świadomości mas ciągle się zwiększa. Ale w długoterminowym 

budownictwie socjalistycznym produkcja towarowa i obrót towarowy są 

niezgodne z charakterem gospodarki socjalistycznej. Marksistowsko-leninowski 

pogląd na to jasno wyjaśnił Stalin w 1952 roku. 

 

„Błędy Stalina” 

Triumf antystalinistów w KPZR kilka lat później doprowadził do „twórczego 

rozwoju marksizmu”: 

„Teoria, że obrót towarowy jest rzekomo niezgodny z perspektywami przejścia 

od socjalizmu do komunizmu, znalazła szerokie grono zwolenników. Tak 

sformułowana teoria jest niewłaściwa. Dialektyka ekonomii socjalistycznej jasno 

stwierdza, że zniesiemy produkcję towarową i obrót pieniężny w najwyższej 

fazie komunizmu, z powodu ostatecznej granicy rozwoju relacji towarowo-

pieniężnych w socjalistycznej fazie rozwoju” (Ostrawitjanow, „Marksizm Dzisiaj”, 

sierpieo 1958) 

Teoria mówiąca, że produkcja kapitalistyczna jest najwyższą formą produkcji 

towarowej i że socjalizm zakłada zniesienie gospodarki towarowej, stała się 

teraz jednym z „błędów Stalina”. To nie kapitalizm, ale socjalizm jest najwyższą 

formą gospodarki towarowej. Co więcej, złą rzeczą w produkcji kapitalistycznej 

nie jest produkcja towarowa, produkcja na sprzedaż i dla zysku, ale fakt, że 

uniemożliwia on produkcję towarową! 

*** 

Maurice Dobb ( Communist Party of Great Britain) dodał swoje „twórcze 

rozwinięcie” w 1961: 
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„Pojawia się tu podstawowa kwestia dla przynajmniej niektórych ekonomistów. 

Ponieważ siła produkcyjna kraju wzrasta i zaopatrzenie konsumenta w dobra 

staje się większe, co powoduje, że wartośd użytkowa tych dóbr staje się 

ważniejsza niż ich wartośd wymienna… Tego oczywiście boją się ekonomiści 

burżuazyjni” (Marxism Today, listopad 1961) 

Pojawia się tutaj więc nowa teoria zniesienia kapitalizmu: jeśli produkcyjnośd 

pracy w kapitalizmie wzrasta wystarczająco, w rezultacie wzrasta przepływ 

towarów, co prowadzi do tego, że wartośd wymienna tych towarów (ta rzecz, 

która czyni je towarami) traci swoją „ważnośd” w porównaniu do „aspektu 

wartości użytkowej tych towarów”. Jak twierdzi rewizjonista Dobb, ludzie stracą 

zainteresowanie wartością wymienną; wzmocnienie produkcji towarowej na 

sprzedaż zamieni ją w produkcję użytkową, w produkcję socjalistyczną. Wynika 

więc, że Marks popełnił mały błąd! 

Jednak nikt tutaj nie popełnił błędów. Podczas gdy ideolodzy rewizjonizmu 

ogłosili, że burżuazyjna kontrrewolucja w Związku Radzieckim to transformacja 

w kierunku komunizmu i opisują socjalizm jako planowy system towarowy, nie 

ma żadnych „pomyłek”: reprezentują oni interes burżuazji  w walce klas i 

wiernie mu służą. 

 

Rynek Światowy 

„Za najważniejszy wynik ekonomiczny drugiej wojny światowej i jej następstw 

gospodarczych należy uznad  rozpad jednego wszechogarniającego rynku 

światowego. Okolicznośd ta zdecydowała o dalszym pogłębieniu się ogólnego 

kryzysu światowego systemu  kapitalistycznego … Ekonomicznym następstwem 

istnienia dwóch przeciwstawnych obozów stało się to, że rozpadł się jeden 

wszechogarniający rynek światowy, wskutek czego mamy teraz dwa równoległe, 

tak samo przeciwstawne sobie rynki światowe..” 

„…z tego wynika, że sfera zastosowania sił głównych krajów kapitalistycznych… 

będzie się nie rozszerzała, lecz kurczyła, że warunki światowego rynku zbytu dla 

tych krajów będą się pogarszały, a zdolnośd produkcyjna przedsiębiorstw w tych 

krajach będzie wykorzystywana w stopniu coraz mniej pełnym. Na tym właśnie 
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polega pogłębienie się ogólnego kryzysu światowego systemu kapitalistycznego 

w związku z rozpadnięciem się rynku światowego. (Stalin w „Ekonomiczne 

problemy socjalizmu w ZSRR”) 

Tutaj, jak mówią rewizjoniści, objawia się kolejny z „błędów Stalina”. Wzrost 

rewizjonizmu i ekspansja produkcji w towarowej w niegdyś socjalistycznych 

krajach Europy Wschodniej, oczywiście spowodowała „poprawę” tego „błędu” 

Ta „poprawa” jest związana z nową teorią „socjalistycznego międzynarodowego 

podziału pracy” który „uwalnia podział pracy z jego sprzeczności”, które mają 

miejsce w kapitalizmie i tym samym jest olbrzymim rozwojem (Marksiści od 

zawsze twierdzili, że socjalizm zniesie międzynarodowy podział pracy – kolejny z 

„błędów Stalina” pochodzący od Marksa i Engelsa). 

„W żaden sposób socjalistyczny międzynarodowy podział pracy nie sugeruje 

autarkii w obozie socjalistycznym… Podąża za leninowską zasadą pokojowego 

współistnienia, która mówi, że systemy socjalistyczny i kapitalistyczny tworzą 

razem jedną światową ekonomię… Ta tworzy bazę ekonomiczną dla pokojowego 

współistnienia dwóch systemów światowych. Im bardziej rozwinięty 

socjalistyczny międzynarodowy podział pracy, tym większe są możliwości dla 

wymiany pomiędzy dwoma systemami…” 

„Fakt, że ceny światowe są użyte jako baza dla formowania cen w rynku 

socjalistycznym wskazuje, że oba rynki, socjalistyczny i kapitalistyczny, są częścią 

jednego  rynku światowego” (Międzynarodowy podział pracy, World Marxist 

Review, Grudzieo 1958) 

I faktycznie, dla rewizjonistów i burżuazji istnieje tylko jeden rynek światowy. 

Nie znaczy to, że Stalin się pomylił, albo, że Trocki miał rację, kiedy utrzymywał, 

że socjalizm musi byd zbudowany wewnątrz kapitalistycznego rynku 

światowego. Znaczy to, że rewizjonizm nie może ukryd swojej prawdziwej 

natury. Jest po prostu rodzajem kapitalizmu. 

  

„Główne zadanie” w budowie pseudokomunizmu 
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Raport Kosygina o „Nowych metodach ekonomicznego zarządzania” 

(Sprawozdanie na Plenum Komitetu centralnego KPZR 27 września 1965) czyta 

się jak sprawozdanie burżuazyjnego przedsiębiorstwa. Identyczna jest nawet 

użyta terminologia, stosowana przez burżuazyjnych ekonomistów. Według 

Kosygina głównym zadaniem Związku Radzieckiego jest osiągnięcie 

„racjonalnego i ekonomicznego zarządzania narodową gospodarką” i 

„racjonalne użycie zasobów siły roboczej”". Od tej chwili głównym problemem 

jest racjonalizacja. Bucharin, który próbował sprowadzid Związek Radziecki na 

drogę kapitalistyczną, był prekursorem Kosygina. Dla niego zadaniem było 

zaledwie jedno: „racjonalizacja” produkcji. 

Jakie problemy ekonomiczne cieszą się największym zainteresowao 

rewizjonistów? Jest to taka kwestia: 

„… obliczone w oparciu o rubla,  wytworzone aktywa narodowego dochodu i 

przemysłowa produkcja spadły w ostatnich latach… nasze aktywa nie są 

wystarczająco dobrze zużytkowane… *Miał miejsce+ spadek produkcji w 

przeliczeniu na rubla wytworzonego kapitału… Ważną kwestią dla interesów 

przedsiębiorstw jest… wzrost nie tylko całej sumy ich zysków, ale także 

procentowy udział tych zysków w związku z aktywami produkcyjnymi” 

Mówiąc krótko,  mamy tu stary kapitalistyczny problem oparcia się na stałym 

kapitale, żeby powiększyd nie tylko sumę zysku, ale też tempo zysku. Jest to 

problem przygotowania robotnika, zużycia surowców i maszyn tak skutecznie i 

ekonomicznie jak jest to możliwe. 

Jest to niekooczący się problem kapitalisty, ponieważ w kapitalizmie: 

„… Robotnik (…) odnosi się faktycznie do społecznego charakteru swej pracy, do 

jej łączenia z pracą innych dla jednego wspólnego celu jak do obcej mu potęgi; 

warunki urzeczywistnienia tego połączenia są własnością mu obcą, której 

trwonienie byłoby mu zupełnie obojętne, gdyby nie był zmuszony do jej 

oszczędzania ….Ponieważ te środki produkcji w kapitalistycznym procesie 

produkcji równają się środkom wyzysku pracy, względna przystępnośd albo 

kosztownośd tych środków wyzysku obchodzi robotnika równie mało, jak konia 

obchodzi, czy jest kierowany drogim, czy tanim wędzidłem i uzdą” 
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„Stąd zrozumiały jest fanatyzm kapitalistów w oszczędzaniu środków produkcji. 

To, że nic nie ginie ani nie jest trwonione, że środki produkcji są używane tylko w 

sposób wymagany przez samą produkcję, zależy częściowo od wyszkolenia i 

wykształcenia robotnika, częściowo od dyscypliny, którą kapitalista wymusza na 

robotniku łącznym i która staje się zbędna w tym stanie społeczeostwa, gdzie 

robotnicy pracują na swój własny rachunek.” (Marks: Kapitał, tom III) 

Głównym problemem Kosygina w społeczeostwie gdzie wielkoskalowy przemysł 

socjalistyczny, przemysł w rękach robotników, został ustanowiony ponad 30 lat 

temu, jest efektywne użycie środków produkcji – typowy problem dla 

kapitalistów, którzy używają środków produkcji bardziej efektywnie poprzez 

zwiększenie wyzysku robotników. W systemie socjalistycznym, gdzie środki 

produkcji są w rękach robotników, sami robotnicy będą nieustannie używad ich 

w sposób bardziej efektywny. Każdy robotnik wie, że z istniejącymi środkami 

produkcji, może on znacznie rozwinąd produktywnośd jeśli leży to w jego 

interesie: robiąc tak nie zwiększa w tym samym czasie wyzysku swojej osoby. 

Głównym problemem Kosygina jest to, co powinno byd najmniejszym 

problemem w społeczeostwie które jest już na drodze do komunizmu, za które 

uznaje on społeczeostwo radzieckie. Dlaczego tak jest? 

Jest tak, ponieważ siła robocza w Związku Radziecki znów przyjęła charakter 

„zmiennego kapitału”, charakter burżuazyjnego społeczeostwa. Jeśli to nie 

miałoby miejsca, fakt, że głównym problem radzieckiego społeczeostwa to 

efektywne użycie siły roboczej, byłby niepojęty. 

 

Czym jest socjalizm? 

Kwestia przyczyn i sposobu powrotu radzieckiego społeczeostwa z pozycji 

socjalistycznych na burżuazyjne jest bardzo ważna *przypis do drugiej edycji - 

Jest to kwestia, która otrzymała bardzo mało uwagi kiedy radziecki rewizjonizm 

po raz pierwszy wystąpił publicznie na XX Zjeździe KPZR w 1956, i kwestia, która 

jest powszechnie uważana przez oportunistycznych "antyrewizjonistów" jako 

zaledwie "akademicka". W ruchu antyrewizjonistycznym jako całości przyjęto 

koncentrowad się na polityce rewizjonizmu, co zaciemnia esencję całości. Ta 

esencja może byd wydobyta tylko poprzez marksistowską analizę ekonomii 
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politycznej i historycznego rozwoju rewizjonizmu; każde zaniechanie takiej 

analizy musi byd uznane za odwrót z pozycji naukowego socjalizmu i przejście na 

pozycję utopijności.+ Trocki, który utrzymywał, że socjalizm nie może byd 

zbudowany w Rosji , twierdził także, że nie ma powrotu do systemu 

burżuazyjnego (oprócz zbrojnej interwencji sił kapitalistycznych). Nowocześni 

rewizjoniści przywracają system burżuazyjny w Związku Radzieckim i 

jednocześnie deklarują tak samo jak Trocki, że taka restauracja nie jest możliwa. 

Co oznacza, kiedy mówimy, że dany kraj jest paostwem socjalistycznym? 

Zasadniczo mamy na myśli to że praca jest dominującym aspektem w 

sprzeczności między kapitałem a pracą. Nie twierdzimy, że ta sprzecznośd 

została wyeliminowana. Ciągle istnieje, ale praca ma w niej przewagę. Paostwo 

reprezentuje interesy pracy zamiast kapitału. 

Następnego dnia po zdobyciu władzy politycznej przez proletariat mamy do 

czynienia ze społeczeostwem „nie takim, które rozwinęło się na własnej 

podstawie, lecz przeciwnie, takim, które dopiero wyłania się ze społeczeostwa 

kapitalistycznego; które zatem pod każdym względem — ekonomicznym, 

moralnym, umysłowym — nosi jeszcze na sobie znamiona starego 

społeczeostwa, z którego łona wyszło” (Marks „Krytyka programu gotajskiego”). 

W początkowej fazie dyktatury proletariatu niektóre części proletariatu 

pozostają pod silnym wpływem burżuazyjnej ideologii. Relacje społeczne i 

ideologia muszą byd świadomie przebudowane na nowych podstawach. 

Rewolucja proletariacka nie znosi walki klas. Sprawia tylko, że proletariat bierze 

w swoje posiadanie potężną broo i osadza się na pozycjach korzystniejszych dla 

siebie przeciwko burżuazji. 

Dyktatura proletariatu nie jest na początku bezpośrednią formą rządów całej 

klasy robotniczej. Jest ona, tak jak powiedział Lenin, wykonywana przez 

świadomą awangardę klasową zorganizowaną w rewolucyjną, marksistowską 

partię. Ale jednym z jej najważniejszych zadao jest pomóc całej klasie 

robotniczej zdobyd świadomośd polityczną i klasową i swojej roli historycznej. 

Dyktatura proletariatu odniesie klęskę jeśli nie zdoła wykonad tego zadania. 

W pierwszych fazach socjalizmu nierówności nieuchronnie istnieją. Są 

nieuniknione z powodu burżuazyjnej przeszłości społeczeostwa. 
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„Sprawiedliwości i równości pierwsza faza komunizmu wprowadzid więc jeszcze 

nie może: różnice w zamożności pozostaną i to różnice niesprawiedliwe, ale 

niemożliwy będzie wyzysk człowieka przez człowieka, ponieważ nie będzie 

można zagarnąd na własnośd prywatną środków produkcji: fabryk, maszyn, 

ziemi itd.” (Lenin: Paostwo i Rewolucja) 

Atak na system burżuazyjny nie jest pierwszą i ostatnią ofensywą. Jest serią 

ofensyw, zarówno jawnych jak i ukrytych na to, co jest w danym momencie 

rewolucji główną twierdzą sił burżuazyjnych. Głównymi twierdzami są władza 

paostwowa, kontrola nad gospodarką i dominacja ideologiczna. I one muszą 

zostad zdobyte w tym porządku. 

Dlatego w początkowych fazach dyktatury proletariatu może istnied zarówno 

nierównośd jak i niesprawiedliwośd z powodu feudalnej i burżuazyjnej 

przeszłości społeczeostwa i pozostawania jeszcze twierdz sił burżuazyjnych. 

Lenin pisał o tym: 

„W pierwszej swej fazie, na swym pierwszym stopniu komunizm nie może byd 

jeszcze zupełnie dojrzały pod względem ekonomicznym, całkowicie wolny od 

tradycji lub pozostałości kapitalizmu. Stąd wypływa takie ciekawe zjawisko, jak 

zachowanie w pierwszej fazie komunizmu „ciasnego widnokręgu prawa 

burżuazyjnego”. Prawo burżuazyjne, dotyczące podziału produktów spożycia, 

zawiera oczywiście jako przesłankę również nieuniknione istnienie paostwa 

burżuazyjnego, ponieważ prawo jest niczym bez aparatu, mogącego zmuszad do 

przestrzegania norm prawnych. 

Okazuje się, że przy komunizmie utrzymuje się w ciągu pewnego czasu nie tylko 

prawo burżuazyjne, ale nawet paostwo burżuazyjne – bez burżuazji!” 

Zwolennicy linii Mao Tse-Tunga w Chinach są przedstawiani przez rewizjonistów 

i oportunistów pozujących na marksistów-leninistow jako trockiści, 

drobnomieszczaoscy demokraci, ponieważ opierają swoje fundamenty na tej 

analizie przeprowadzonej przez Lenina w „Paostwie i Rewolucji”. 

  

Dwie Drogi Podnoszenia Produktywności Pracy 
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Ponieważ konkretne twierdze władzy burżuazyjnej bronią się jeszcze w 

początkowej fazie socjalizmu i z powodu wrodzonej natury komunizmu, 

kontynuowanie walki klas i polepszania świadomości i inicjatywy mas w czasie 

socjalizmu jest absolutnie konieczne, masy powinny stawad się lepiej 

wykształcone, zdolne do przejęcie funkcji pełnionych przez kapitalistów, 

wyspecjalizowanych kierowników i wyspecjalizowanej inteligencji w procesie 

zarządzania produkcji i w życiu społecznym jako całości. 

„Ewidencja i kontrola – oto co jest najważniejsze dla zorganizowania i dla 

prawidłowego działania pierwszej fazy społeczeostwa komunistycznego. 

Wszyscy obywatele stają się tutaj najemnymi pracownikami paostwa, którym są 

uzbrojeni robotnicy. Wszyscy obywatele są pracownikami i robotnikami jednego 

ogólnoludowego „syndykatu” paostwowego. Rzecz cała polega na tym, żeby 

pracowali jednakowo, ściśle przestrzegając norm pracy, i by zarobki były 

jednakie. Ewidencja pod tym względem i kontrola nad tym zostały niezwykle 

uproszczone przez kapitalizm, sprowadzone do zupełnie prostych, dla każdego 

piśmiennego człowieka dostępnych operacji nadzoru, zapisywania, znajomości 

czterech działao arytmetycznych i wydawania odpowiednich pokwitowao. 

Kiedy większośd ludu zacznie wykonywad samodzielnie i wszędzie taką 

ewidencję i taką kontrolę nad kapitalistami (zamienionymi teraz w 

pracowników) i nad panami inteligencikami, którzy zachowali kapitalistyczne 

narowy, wtedy kontrola taka stanie się rzeczywiście uniwersalna, powszechna, 

ogólnoludowa, wtedy w żaden sposób nie podobna będzie uchylid się od niej, 

<nie będzie się gdzie podziad>. …Przy socjalizmie wiele z demokracji 

<prymitywnej> niechybnie ożyje, ponieważ po raz pierwszy w dziejach 

społeczeostw cywilizowanych masy ludności wzniosą się do samodzielnego 

udziału nie tylko w głosowaniach i wyborach, lecz także w codziennym 

zarządzaniu…” (Lenin: „Paostwo i Rewolucja”.) 

W czasie dyktatury proletariatu następuje „wyższa forma walki z burżuazją”. Ma 

miejsce „przejście od najprostszego zadania dalszego wywłaszczania 

kapitalistów do znacznie bardziej złożonego i trudnego zadania stworzenia 

takich warunków, w których burżuazja nie mogłaby ani istnied, ani na nowo 

powstawad.” (Lenin: „Najbliższe zadania Władzy Radzieckiej”, kwiecieo 1918) 
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W ostatniej analizie jest tylko jedna rzecz, która zapobiegnie wzrostowi nowej 

burżuazji i jest to świadomośd socjalistyczna praktyka mas. Wzrost 

produktywności pracy jest konieczny dla socjalizmu. Ostateczna klęska 

imperializmu jako systemu światowego może nastąpid tylko wtedy, kiedy 

produkcja socjalistyczna stanie się potężniejsza niż produkcja kapitalistyczna. 

Pojawia się także kwestia klasowa. Kwestia produktywności pracy nie jest 

oddzielona od kwestii klasowej jak chcieliby tego rewizjoniści i trockiści. 

Produktywnośd musi byd zwiększana w konkretny sposób: „..socjalizm wymaga 

świadomego i masowego posuwania się naprzód do wyższej w porównaniu z  

kapitalizmem wydajności pracy i oparciu o tę podstawę, którą kapitalizm 

osiągnął. Socjalizm musi urzeczywistnid to posuwanie się naprzód po swojemu, 

za pomocą swoich metod” (Lenin: ibid.). Wzrost produktywności pracy w jeden 

sposób prowadzi do socjalizmu i komunizmu; wzrost w inny sposób prowadzi do 

zwiększenia wyzysku. Długoterminową strategią powinno byd podnoszenie 

politycznej świadomości mas, co doprowadzi do socjalizmu i komunizmu. 

W Związku Radziecki burżuazyjne twierdze władzy paostwowej i własności nad 

środkami produkcji zostały zdobyte przez klasę robotniczą. Ale burżuazja mocno 

broniła twierdzy ideologii i kultury przed szturmami proletariatu, prowadzonymi 

przez Stalina i Żdanowa po roku 1947 i użyła jej jako bazy, z której próbuje 

odzyskad władzę paostwową i kontrolę nad gospodarką. 

 

Polityka i Ekonomia 

Czym jest rewizjonizm *Chiang Ching, jeden z liderów rewolucji kulturalnej w 

Chinach napisał "Imperializm jest konającym kapitalizmem, pasożytniczym i 

zepsutym. Nowoczesny rewizjonizm jest produktem imperializmu i rodzajem 

kapitalizmu" (Peking Review nr. 50, 1966)] W Anglii ruch antyrewizjonistyczny 

był niezdecydowany w analizie społecznej natury rozwoju rewizjonizmu. 

Niektórzy mówili, że jest to „narośl” na socjalistycznej bazie, niezdolna do 

zmiany natury tej bazy. Jednak uświadomienie faktu, że rewizjonizm może 

zmienid naturę społeczeostwa z socjalistycznego do burżuazyjnego jest 

kluczowe. Jeśli tego nie potrafi, jest mniejszym zagrożeniem. Najbardziej 

reprezentatywnym przedstawicielem poglądu, że rewizjonizm nie może 
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przekształcid socjalistycznej bazy i będzie ona wzrastała sama z siebie tak długo 

jak produkcja wzrasta, a środki produkcji są znacjonalizowane, nawet gdy 

władza paostwowa nie jest w rękach dyktatury proletariatu, był Trocki. W 1921 

roku Lenin powiedział, że Trocki nie zrozumiał natury dyktatury proletariatu. 

Zostało to udowodnione przez samego Trockiego w późniejszych latach. Trocki 

napisał: „W ostatniej instancji paostwo robotnicze jest związkiem zawodowym, 

który zdobył władzę” i na tej podstawie wywodził, że skoro mogą byd związki 

zawodowe, które służą burżuazji, to mogą istnied paostwa robotnicze, które 

służą kontrrewolucji. Ale te „zdegenerowane paostwa robotnicze” są niezdolne 

do zmiany socjalistycznych stosunków własności” na których bazują, tj. 

znacjonalizowanego przemysłu (cytat pochodzi ze zbioru prac Trockiego „In 

Defence of Marxism” 1939/40) 

Idąc za Trockim, nowoczesny rewizjonizm utrzymuje, że jest to absurdalne 

dowodzid, że kapitalizm rozwija się w Związku Radzieckim, ponieważ przemysł 

jest znacjonalizowany i nie jest we władaniu prywatnych kapitalistów. 

Nowocześni rewizjoniści twierdzą też, że rozwój produkcji towarowej, która 

staje się główną formą produkcji nie prowadzi do kapitalizmu ponieważ jest 

„planowany” i produkcja dla zysku nie jest burżuazyjna ponieważ jest produkcją 

dla „socjalistycznego” zysku. Przez wiele lat rewizjoniści wulgaryzowali 

marksistowską analizę kapitalizmu w celu ukrycia ich oszustwa. Chociażby w 

Brytanii zastępują leninowską interpretację „Kapitału” interpretacją Róży 

Luksemburg  (pomimo jej śmierci jako rewolucjonistki, Róża Luksemburg 

popełniła wiele poważnych teoretycznych błędów, łącznie z błędną krytyką 

„Kapitału” Marksa, która została obalona przez Lenina). W ich wulgaryzacji 

kapitalizm równa się posiadaniu przedsiębiorstw przez jednostki. Jednakże, to 

była główna charakterystyka tylko jednego etapu rozwoju systemu 

kapitalistycznego. System kapitalistyczny jest systemem produkcji towarowej, 

produkcji dla zysku, w którym siła robocza staje się towarem, który jest 

wymieniany w stosunku do zmiennego kapitału w formie płacy i zarobków. 

Główna kwestia rozpatruje naturę systemu produkcji. Posiadanie 

przedsiębiorstw przez jednostki jest drugorzędną kwestią. Jeżeli ta kwestia 

byłaby główną, to nacjonalizacja przedsiębiorstw czyniłaby ich de facto 

niekapitalistyczny. Brytyjskie kopalnie, przemysł elektryczny i koleje nie są w 
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posiadaniu jednostek. Niedługo większa częśd przemysłu stalowego nie będzie w 

rękach jednostek. Ale robotnicy w tych przedsiębiorstwach pozostają 

robotnikami najemnymi, wykorzystywanymi przez kapitał. 

„…ani przemiana w spółki akcyjne i trusty, ani upaostwowienie nie usuwa 

kapitalistycznego charakteru sit wytwórczych. Jest to zupełnie jasne w 

zastosowaniu do spółek akcyjnych i trustów. Również paostwo nowoczesne jest 

znowu tylko organizacją, którą stwarza społeczeostwo burżuazyjne celem 

uchronienia ogólnych zewnętrznych warunków kapitalistycznego sposobu 

produkcji przed zamachem zarówno ze strony robotników jak i ze strony 

poszczególnych kapitalistów. Paostwo nowoczesne jest bez względu na swoją 

formę w istocie swej machiną kapitalistyczną, paostwem kapitalistów, idealnym 

kapitalistą zbiorowym. Im więcej sił wytwórczych przejmuje ono na swą 

własnośd, w tym większym stopniu staje się rzeczywistym kapitalistą 

zbiorowym, tym więcej obywateli wyzyskuje. Robotnicy pozostają robotnikami 

najemnymi, proletariuszami. Stosunki kapitalistyczne nie zostają zniesione, 

przeciwnie, zaostrzają się do ostatecznych granic.” (Engels: Anty-Duhring) 

To, czy własnośd paostwowa jest burżuazyjna, czy socjalistyczna, zależy od 

klasowej natury paostwa. Argument trockistowski, którzy rewizjoniści 

podchwycili w celu ukrycia ich oszustwa (tak jak Trocki rozwinął go, by ukryd 

swoje oszustwa), czyli, że paostwo jest robotnicze, ponieważ posiada głowne 

gałęzie przemysłu, i że przemysł jest socjalistyczny, ponieważ jest w posiadaniu 

paostwa, jest zwykłym bełkotem. Twierdzenie, że wprowadzenie planowania do 

produkcji towarowej czyni ją socjalistyczną też zostało obalone przez Engelsa 

blisko 75 lat temu w jego krytyce Szicu Programu Socjaldemokratycznej Partii 

Niemiec z 1891 roku. Szkic programu utrzymywał, że nieobecnośd planowania 

jest zakorzeniona w samej naturze kapitalistycznej własności prywatnej. Engels 

napisał „Kapitalistyczna produkcja spółek akcyjnych nie jest już prywatną 

produkcją, ale produkcją w interesie wielu. Nie tylko prywatna produkcja, ale 

także brak planowania zniknie, kiedy podążymy naprzód od spółek akcyjnych do 

trustów, które kontrolują i monopolizują całe gałęzie przemysłu”.  Chen Po-ta, 

jeden z liderów rewolucji kulturalnej w Chinach napisał „.. nie ma nic dziwnego 

w pewnych formach publicznej własności, które są częściowo tolerowane w 

społeczeostwach rządzonych przez klasy wyzyskiwane tak długo, dopóki nie 
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szkodzą, a nawet pomagają w realizowaniu fundamentalnych interesów… W 

kapitalistycznym społeczeostwie spółki akcyjne mogą byd traktowane jako 

rodzaj kapitalistycznej formy „publicznej własności” i niektórzy robotnicy mogą 

nawet mied w nich udziały” (Jugosłowiaoski Rewizjonizm, Peking Review nr 16, 

1958) 

Bez planowania, nowoczesny kapitalizm zostałby bardzo szybko rozbity przez 

jego kryzys. Już nie może obejśd się bez planowania. Ale planowanie nie obala 

kryzysu, tylko modyfikuje go w taki sposób, że system może go pokonad. 

Podczas gdy sto lat temu system kapitalistyczny był wystarczająco zdrowy, by 

móc przezwyciężyd kryzys dzięki ślepemu działaniu sił ekonomicznych kryzysu, 

któremu pozwolono iśd jego własnym kursem, dzisiaj siła klasy robotniczej jest 

taka, że kapitaliści nie mogą sobie pozwolid na własny przebieg kryzysu. 

Planowanie stało się wskutek tego niezbędną częścią kapitalizmu i jego kryzysu. 

Profesor Liebermann, radziecki ekonomista rewizjonistyczny, powiedział nam 

poprzez Morning star, że produkcja towarowa jako główna forma produkcji jest 

socjalistyczna, ponieważ jest ona „planowaną produkcją towarową”. Jednak nie 

jesteśmy takimi ignorantami, by nie widzied, że na obecnym etapie walki 

klasowej nieplanowana produkcja towarowa staje się faktycznie niemożliwa dla 

systemu burżuazyjnego. 

Padają argumenty, że w systemie rewizjonistycznym siła robocza nie jest 

towarem i dlatego produkcja towarowa nie jest burżuazyjna w krajach 

rewizjonistycznym. Ale jeśli paostwo nie jest proletariackie i robotnicy są 

zatrudniani przez paostwo, siła robocza staje się towarem i jest wymieniana na 

zmienny kapitał. 

  

Kapitalista 

Pogląd kapitalisty jako jednostkowego posiadacza przedsiębiorstwa już dawno 

stał się przestarzały dla dominujących form produkcji burżuazyjnej. Wiele 

tysięcy indywidualnych posiadaczy kapitalistycznych przedsiębiorstw pozostała, 

ale nie jest to już główna forma własności największych przedsiębiorstw. (Różne 

formy  burżuazyjnej nie zostaną tutaj rozważone). Marks powiedział o 

kapitaliście: „Jako kapitalista jest on tylko uosobieniem kapitału. Jego dusza jest 
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duszą kapitału.” (Kapitał,, tom I); „… kapitalista – który stał się aktualnie jedynie 

personifikacją kapitału” (Kapitał, tom III) „Kapitał staje się coraz bardziej 

widoczną częścią siły społecznej, której agentem jest kapitalista” (Kapitał, tom 

III) i „Oni (kapitaliści) są administratorami społeczeostwa burżuazyjnego, ale 

zatrzymują wszystkie dochody tego powiernictwa”. (Kapitał , tom III). To kapitał 

jest fundamentalną rzeczą. kapitał jest, co nieustannie akcentował Marks, 

relacją społeczną, dzięki której kapitalista może przybierad różne 

zakamuflowane formy. 

Jaka jest relacja radzieckich robotników wobec środków produkcji? Środki 

produkcji przemysłowej są głównie w rekach paostwa. Paostwo to przestało byd 

paostwem proletariackim. Czy robotnicy mogą posiadad środki produkcji, kiedy 

paostwo które je posiada nie jest paostwem robotniczym? Oczywiście nie. 

Tracąc władzę polityczną robotnicy tracą także własnośd. Teoria, że „baza 

socjalistyczna” może rozwijad się w kierunku socjalizmu nawet jeżeli paostwo 

nie jest paostwem proletariackim nie ma nic wspólnego z realiami rewolucji 

socjalistycznej. Spontaniczny rozwój ekonomiczny nie jest niczym innym tylko 

rozwojem kapitalistycznym. Relacje produkcji w Związku Radzieckim nie są 

socjalistyczne, ale burżuazyjne. Nowa rządząca klasa w ZSRR została poprawnie 

określona przez Komunistyczną Partię Chin jako klasa biurokratycznych 

kapitalistów. 

*Przypis do drugiej edycji: Wyjaśnienie relacji produkcji towarowej i własności 

prywatnej i przegląd rewizjonistycznych teorii na ten temat przedstawił pamflet 

ICO "Marksizm i socjalizm rynkowy" (1969) W skrócie: produkcja towarowa jest 

możliwa tylko tam, gdzie istnieje prywatna własnośd środków produkcji. Bez 

własności prywatne nie ma obiektywnych podstaw dla wymiany towarowej. 

Grupa właścicieli jest, w tym powiązaniu, formą własności prywatnej. W krajach 

rewizjonistycznych kolektywna własnośd robotników nad środkami produkcji 

została zredukowana do zaledwie formuły prawnej. Produkcja przemysłowa nie 

jest dłużej kontrolowana przez paostwo reprezentujące interesy klasy 

robotniczej. Kontrola nad produkcją coraz bardziej się rozpada. Zarząd każdego 

przedsiębiorstwa nieustanie zwiększa swoją kontrolę nad własną produkcją i w 

realnym sensie sprzedaje własny produkt na rynek. Rynek staje się coraz 

bardziej prawdziwym rynkiem złożonym z bardziej lub mniej konkurujących 
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przedsiębiorstw (W ciągu okresu Stalina, esencja powiązao rynkowych była 

sukcesywnie wykorzeniana, nawet kiedy jej forma pozostała wyraźnie 

rozpowszechniona). 

W rewizjonistycznej ekonomii produkcja wzrasta w oparciu o oddzielnych 

właścicieli (lub kontrolerów produkcji dla czysto praktycznych względów te dwa 

terminy znaczą to samo), którzy zajmują się prawdziwie rynkową wymianą. Ci 

oddzielni właściciele są w praktyce właścicielami prywatnymi. Bez tej prywatnej, 

rozdrobnionej własności  nie istniała by baza do wzmacniania relacji rynkowych, 

które ciągle są wzmacniane w rewizjonistycznych gospodarkach. Wymiana 

towarowa może mied miejsce tylko pomiędzy oddzielnymi właścicielami. 

W tym pamflecie "własnośd prywatna" jest użyta w tylko w sensie własności 

indywidualnej i prawnego terminu własności indywidualnej. W tym 

ograniczonym sensie kapitalizm może pozbawid się prywatnej własności. Ale w 

głębszym sensie wyjaśnionym wyżej, prywatna własnośd (za którą uważa się też 

spółki akcyjne, grupy biurokratyczne kontrolujące oddzielne przedsiębiorstwa i 

syndykalistyczne "rady robotnicze") jest esencją relacji towarowych.+ 

 

Motywacja Materialna 

„…istnieje propozycja, aby wzmocnid ekonomiczne bodźce w produkcji z 

pomocą takich indeksów jak ceny, dochody, premie i kredyty. Jest to konieczne, 

by zwiększyd interes każdego przedsiębiorstwa w wzroście jego produkcji, w 

powiększaniu dochodów i optymalnej utylizacji olbrzymiego bogactwa – 

ustalonych aktyw przeznaczonych dla przedsiębiorstwa” 

„fundusz na rzecz materialnej stymulacji robotników będzie umieszczony w 

każdym przedsiębiorstwie.” (Kosygin: Nowe Metody Ekonomicznego 

Zarządzania) 

„Motywacje materialne nie są nieznane w społeczeostwie kapitalistycznym, ale 

socjalizm zniszczył  kajdany kapitalistycznej dystrybucji i motywacja materialna 

stała się potężnym i permanentnym bodźcem i warunkiem dla rozwoju sił 

produkcji.” (Socjalizm i Motywacja, World Marxist Review) 
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Za tym zadziwiającym stwierdzeniem, że motywacja materialna „nie jest 

nieznana” kapitalizmowi (co ma sugerowad, że motywacja materialna odgrywa 

stosunkowo mało ważną rolę w systemie kapitalistycznym, w którym jedyną 

motywacją produkcji jest materialny zysk) związana jest teoria, że w kapitalizmie 

płaca nie składa się na udział w produkcji. w systemie kapitalistycznym robotnicy 

są opłacani wedle rynkowej wartości ich siły roboczej i dlatego produkują tak 

dużo jak to możliwe dla kapitalistów. Płace są dlatego niezwiązane z zyskami. 

Robotnicy nie są stymulowani do pracowania ciężej poprzez udział w zyskach ze 

zwiększonej produktywności ich pracy. 

Marks wykazał, że fundamentalnym warunkiem dla pracy najemnej jest to, że 

fragment populacji jest całkowicie oderwany od własności środków produkcji i 

może umrzed z głodu, jeśli nie zgodzi się sprzedad własnej siły roboczej 

właścicielowi środków produkcji.  Zagrożenie głodem, które jest podstawowym 

bodźcem stymulującym, który sprawia, że proletariat w systemie burżuazyjnym  

pracuje i wytwarza zyski dla klasy kapitalistycznej to potężna motywacja 

materialna. Potężniejsza jest trudna do wyobrażenia. 

Rewizjoniści argumentują, że nie jest to motywacja tego samego rodzaju, jakim 

jest udział w dochodach. Mówią, że pozytywna motywacja materialna udziału w 

dochodzie, odmienna od motywacji negatywnej uniknięcia głodu, może 

skutecznie działad tylko w systemie socjalistycznym. 

Jednakże tylko w początkowych fazach kapitalizmu, negatywna materialna 

motywacja uniknięcia groźby głodu jest wystarczająca. Świadomośd klasy 

robotniczej rozwija się i wskutek tego proces produkcji staje się coraz bardziej 

złożony, wiele metod z wczesnego, dziewiętnastowiecznego kapitalizmu staje 

się przestarzała. Nawet gdy świadomośd robotników w bardziej rozwiniętych 

społeczeostwach kapitalistycznych jeszcze nie stała się wystarczająca, by 

umożliwid im położenie kresu kapitalizmowi, gdy ograniczała się zwykle do 

burżuazyjnego trade-unionizmu albo świadomości socjaldemokratycznej, dla 

kapitalistów wystarczyło to, by zmienid ich metody. I wzrost złożoności procesu 

produkcji oznacza, że kapitaliści są coraz bardziej zależni od umiejętności, 

inteligencji i inicjatywy robotników. To znaczy, że motywacja materialna w 

rodzaju tej, którą rewizjoniści uznają, za zdolną do istnienia tylko w systemie 
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socjalistycznym, jest coraz bardziej rozpowszechniona w systemie 

kapitalistycznym XX wieku, zwłaszcza od II Wojny Światowej. 

Groźba głodu pozostaje podstawową motywacją zachęcająca robotników do 

sprzedaży ich siły roboczej. Jest to poza wszelkimi bardziej subtelnymi bodźcami 

Ale zapotrzebowanie procesu produkcji i organizacja robotników sprawia, że 

kapitaliści zmuszeni są do zwiększania użycia innych bodźców motywacyjnych. 

W tych okolicznościach idea dzielenia zysków urosła w społeczeostwie 

burżuazyjnym wcześniej niż wprowadzono ją do społeczeostw socjalistycznych 

przez rewizjonistów z Jugosławii i później ze Związku Radzieckiego. Siła robocza 

pozostała towarem w tych społeczeostwach, ale nie można teraz powiedzied, że 

siła robocza jest niezwiązana z produktywnością pracy. Zwiększona 

produktywnośd i ciągłe jej zwiększanie stało się podstawą  dla obliczania płacy w 

kapitalizmie. Nie zmieniło to w żaden sposób stosunków kapitalistycznych. 

Twierdzenia rewizjonistów, że „motywacja materialna stała się potężnym i 

permanentnym bodźcem i warunkiem dla rozwoju sił produkcji” w socjalizmie 

pokazują, ze, tak jak p. Wilson, myślą oni, ze socjalizm jest tylko ładniejszą 

nazwą kapitalizmu. 

Fakt, że motywacja materialna gra swoją rolę w rozwoju socjalizmu, jest 

niezaprzeczalny. Zostało to przypomniane przez Lenina, kiedy Trocki wysunął 

pomysł zorganizowania robotników na sposób wojskowy w celu budowy 

socjalizmu. Potrzeba motywacji materialnej jako zachęty w pierwszych fazach 

socjalizmu jest konieczna, ze względu na fakt, że budowa ta musi zacząd się w 

społeczeostwie „które dopiero wyłania się ze społeczeostwa kapitalistycznego; 

które zatem pod każdym względem — ekonomicznym, moralnym, umysłowym 

— nosi jeszcze na sobie znamiona starego społeczeostwa, z którego łona 

wyszło.”. (Marks, Krytyka Programu Gotajskiego) Ale w toku rozwoju 

socjalistycznego społeczeostwa użycie motywacji materialnej powinno 

nieustannie spadad, co jest koniecznym i świadomym wynikiem wzrostu udziału 

społeczeostwa w rządach. (Od samego początku Lenin wyjaśniał znaczenie 

świadomej produkcji dla społeczeostwa, którego pierwszym wyrazem był tzw. 

ruch „subbotnikowy”, podczas którego robotnicy pracowali w soboty bez płacy.) 
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Specyficzne warunki industrializacji w Związku Radzieckim (izolowane paostwo 

socjalistyczne z zacofaną ekonomią zagrożone rzeczywistą imperialistyczną 

inwazją) sprawiły, że szerokie użycie bodźców materialnych stało się 

koniecznością. Ale nawet w związku z tym, użycie silnych materialnych nie 

wyjaśnia zbudowania nowoczesnego przemysłu w ZSRR na dziesięd lat przed 

inwazją nazistowską. Nie mogło to dojśd do skutku w inny sposób, niż 

ochotnicze, świadome klasowo zwiększanie produkcji na potrzeby społeczne. 

Kompletnie różną sprawą jest użycie materialnej motywacji w społeczeostwie w 

którym istnieje nowoczesny przemysł ciężki i które ma za sobą ponad 

czterdzieści lat socjalistycznego rozwoju. W takich warunkach zwiększanie 

materialnej motywacji w celu zabezpieczenia efektywnego użycia środków 

produkcji musi oznaczad, że robotnicy zostali wyalienowani od środków 

produkcji i nie kieruje nimi już dłużej bezpośredni interes klasowy. W tych 

warunkach zwiększenie materialnej motywacji jest odbiciem rozwoju 

burżuazyjnego, który już się pojawił, i zapowiada dalszy rozwój burżuazyjny. 

 

Prawo Burżuazyjne w Dystrybucji Socjalistycznej 

Marks wykazał, że nierównośd pozostaje we wczesnej fazie socjalizmu, kiedy 

społeczeostwo kierowane przez dyktaturę proletariatu uwalnia się od 

zwyczajów i ideologii burżuazyjnego społeczeostwa. Robotnikowi płaci się wedle 

jego pracy. 

„Panuje tu, jak widad, ta sama zasada, która reguluje wymianę towarów, o ile 

jest ona wymianą równych wartości. Treśd i forma uległy zmianie, ponieważ w 

zmienionych warunkach nikt nie może dostarczyd niczego innego prócz swojej 

pracy i ponieważ, z drugiej strony, nic nie może przejśd na własnośd jednostek 

prócz przedmiotów indywidualnego spożycia. Co się tyczy jednak podziału tych 

ostatnich pomiędzy poszczególnych wytwórców, to panuje tu ta sama zasada, 

co przy wymianie ekwiwalentów towarowych: wymienia się określoną ilośd 

pracy w jednej postaci na takąż ilośd pracy w postaci innej…. Równe prawo jest 

więc tutaj wciąż jeszcze — zasadniczo — prawem burżuazyjnym… równe prawo 

jest zawsze jeszcze ograniczone ramami burżuazyjnymi..” (Marks, Krytyka 

Programu Gotajskiego) 
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Ponieważ ludzie mają różne zdolności i egzystują w różnych indywidualnych 

okolicznościach „To równe prawo jest nierównym prawem dla nierównej 

pracy…. Jest więc, z treści swej, prawem nierówności, jak wszelkie prawo. 

Równośd może zostad ustanowiona dopiero gdy pozostałości burżuazji zostaną 

zniesione, kiedy praca stanie się nie tylko źródłem utrzymania, ale najważniejszą 

potrzebą życiową; kiedy wraz ze wszechstronnym rozwojem jednostek wzrosną 

również ich siły wytwórcze, a wszystkie źródła zbiorowego bogactwa popłyną 

obficiej — wówczas dopiero będzie można całkowicie wykroczyd poza ciasny 

horyzont prawa burżuazyjnego i społeczeostwo będzie mogło wypisad na swym 

sztandarze: Każdy według swych zdolności, każdemu według jego potrzeb!” 

W „Paostwie i rewolucji” Lenin wskazał ważną kwestię dowodzącą, że 

burżuazyjna nierównośd istnieje w pierwszych etapach społeczeostwa 

socjalistycznego: „Prawo burżuazyjne, dotyczące podziału produktów spożycia, 

zawiera oczywiście jako przesłankę również nieuniknione istnienie paostwa 

burżuazyjnego, ponieważ prawo jest niczym bez aparatu, mogącego zmuszad do 

przestrzegania norm prawnych. Okazuje się, że przy komunizmie utrzymuje się 

w ciągu pewnego czasu nie tylko prawo burżuazyjne, ale nawet paostwo 

burżuazyjne – bez burżuazji!” (Paostwo i rewolucja) 

Rewizjoniści uczepili się faktu, że burżuazyjne prawo dystrybucji dalej istnieje w 

socjalizmie. Utrzymują, że prawo to jest podstawową zasadą socjalizmu. 

„Zapominają” oni wspomnied, że ta zasada jest zasadą burżuazyjną, a zadaniem 

socjalizmu jest ją przezwyciężyd. I pomijają fakt wskazany przez Lenina, że 

trwanie przy tej zasadzie w socjalizmie  jest „nieuniknione istnienie paostwa 

burżuazyjnego” (co jednoznacznie wskazuje, że walka klas w socjalizmie ciągle 

trwa) 

Rewizjonizm skupia uwagę na aspektach systemu burżuazyjnego, które 

nieuchronnie istnieją także w socjalizmie i przekształca je w „zasady socjalizmu”. 

Ale socjalizm jest okresem rewolucyjnej transformacji całego społeczeostwa, w 

którym wszystkie pozostałości systemu burżuazyjnego muszą zostad 

wykorzenione. W skrócie, pozostałości systemu socjalistycznego dalej istniejące 

w początkowej fazie socjalizmu  nie są „zasadami socjalizmu” ale celem 

rewolucji proletariackiej już w ramach systemu socjalistycznego. 
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Jeżeli socjalizm stanie się czymkolwiek innym niż okresem rewolucyjnej 

transformacji między kapitalizmem a komunizmem, to przestaje byd 

socjalizmem. A rewizjonizm przekształca komunizm w utopię, w pobożny sen i 

zamienia burżuazyjne pozostałości w „zasady socjalizmu”. Tłumi rozwój 

rewolucyjny i oznajmia, że walka klas jest sprawą przeszłości w okresie, w 

którym walka klas musi charakteryzowad sie największą rewolucyjnością jeżeli 

klasa robotnicza ma osiągnąd jej cel: komunizm, społeczeostwo bezklasowe. 

Rewizjonizm, kiedy staje się trendem panującym zamienia tym samym 

socjalistyczne społeczeostwo w społeczeostwo burżuazyjne, sprawia, że 

burżuazja raz jeszcze staje się dominującym aspektem w sprzeczności między 

kapitałem a pracą, i oczywiście przygotowuje warunki na ewentualne obalenie 

go przez rewolucyjny proletariat. 

W okresie socjalizmu wybór zawsze leży pomiędzy konsolidacją pozostałości 

burżuazyjnych przez rewizjonizm, co miało miejsce w Związku Radzieckim ponad 

dekadę temu, albo intensyfikacją rewolucyjnej walki masowej przeciwko 

pozostałościom burżuazyjnym co ma miejsce w Chinach pod przewodnictwem 

marksizmu-leninizmu rozwiniętego przez Mao Tse-Tunga. 


