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LEIDĖJŲ ŽODIS 

 

 

 

 

 

„Apie dialektinį ir istorinį materializmą“ – 1938 m. išėjęs Josifo Stalino 

veikalas, kuriame trumpai ir aiškiai pristatomi pagrindiniai marksistinės 

metodologijos, dialektinio ir istorinio materializmo, teiginiai. Tekstą sudaro trys 

dalys, eilės tvarka aptariančios marksistinės filosofijos dialektinį metodą, 

materialistinę teoriją ir jos pritaikymą visuomenės ir istorijos mokslui - istorinį 

materializmą. Tai – puikus marksizmo įvadas, dar ir šiandien tinkamas 

besidomintiems filosofijos ir politikos klausimais, norintiems susipažinti su 

marksizmu. 
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APIE DIALEKTINĮ IR ISTORINĮ MATERIALIZMĄ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dialektinis materializmas yra marksistinės leninistinės partijos pasaulėžiūra. 

Ji vadinasi dialektiniu materializmu dėl to, kad jos priėjimas prie gamtos reiškinių, 

jos metodas gamtos reiškiniams studijuoti, jos metodas tiems reiškiniams pažinti 

yra dialektinis, o jos aiškinimas gamtos reiškinių, jos supratimas gamtos 

reiškinių, jos teorija materialistinė. 

Istorinis materializmas yra dialektinio materializmo teiginių išplėtimas 

visuomenės gyvenimo studijavimui, dialektinio materializmo teiginių pritaikymas 

visuomenės gyvenimo reiškiniams, visuomenės studijavimui, visuomenės istorijos 

studijavimui. 

Apibūdindami savo 

dialektinį metodą, Marksas 

ir Engelsas paprastai 

pasiremia Hegeliu, kaip 

filosofu, suformulavusiu 

pagrindinius dialektikos 

bruožus. Tačiau tai 

nereiškia, kad Markso ir 

Engelso dialektika tolygi 

Hegelio dialektikai. Iš 

tikrųjų Marksas ir 

Engelsas tapaėmė iš 

Hegelio dialektikos tik jos 

„racionalųjų grūdą“, 

atmetę Hegelio idealistinį 

lukštą ir išvystę dialektiką toliau, kad suteiktų jai modernųjį mokslinį pavidalą. 
 

„Mano dialektinis metodas, – sako Marksas, – savo esme ne tik skiriasi nuo hegelinio, bet yra 

tiesi jo priešybė. Hegeliui mąstymo procesas, kurį jis, pavadinęs idėja, paverčia net į savarankišką 

subjektą, esąs demiurgas (kūrėjas) tikrovės, kuri esanti vien jo išviršinis pasireiškimas. Man, 

atvirkščiai, idealybė yra ne kas kita, kaip materialybė, perkelta į žmogaus galvą ir joje perpavidalinta“ 

(K. Marksas, Pabaigos žodis „Kapitalo“ 1-jo tomo antrajam vokiškam leidimui). 

 

Apibūdindami savo materializmą, Marksas ir Engelsas paprastai pasiremia 

Fojerbachu, kaip filosofu, kuris grąžino materializmui jo teises. Tačiau tai 

nereiškia, kad Markso ir Engelso materializmas tolygus Fojerbacho materializmui. 

Iš tikrųjų Marksas ir Engelsas paėmė iš Fojerbacho materializmo jo „pagrindinį 

grūdą“, išvystę jį toliau į mokslinę filosofinę materializmo teoriją ir atmetę šalin jo 

idealistinius bei religinius antsluoksnius. Yra žinoma, kad Fojerbachas, būdamas 

iš esmės materialistas, priešinosi pavadinimui – materializmas. Engelsas ne kartą 

yra pareiškęs, kad Fojerbachas, „nepaisant materialistinio pagrindo, dar nėra 
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išsivadavęs iš senųjų idealistinių pančių“, kad „tikrasis Fojerbacho idealizmas 

iškyla tuojau aikštėn, kai mes prieiname prie jo etikos ir prie jo religijos filosofijos“ 

(K. Marksas ir F. Engelsas, XIV t., 652-654 psl. rus. leid.). 

Dialektika yra kilusi iš graikų žodžio „dialego“, – tai reiškia kalbėtis, 

polemizuoti. Dialektika senovėje buvo suprantama kaip mokėjimas surasti tiesą, 

iškeliant prieštaravimus priešininko samprotavime ir tuos prieštaravimus 

nugalint. Senovėje kai kurie filosofai buvo tos nuomonės, kad iškėlimas 

prieštaravimų mąstyme ir priešingų nuomonių susidūrimas yra geriausia 

priemonė tiesai surasti. Šis dialektinis mąstymo būdas, išplėstas vėliau į gamtos 

reiškinius, virto dialektiniu gamtos pažinimo metodu, pagal kurį į gamtos 

vystymąsį – kaip į gamtos prieštaravimų vystymosi rezultatą, kaip į priešingų 

gamtos jėgų savitarpinio veikimo rezultatą. 

Savo pagrindais dialektika yra tiesiog priešinga metafizikai. 

 

1) Marksistinis dialektinis metodas apibūdinamas šiais pagrindiniais 

bruožais: 

 

a) Priešingai metafizikai 

dialektika žiūri į gamtą ne kaip į 

atsitiktinę sankaupą daiktų, 

reiškinių, kurie būtų vienas nuo kito 

atitrūkę, vienas nuo kito izoliuoti ir 

vienas nuo kito nepriklausomi, bet 

kaip į surištinę, vieningą visumą, 

kur daiktai, reiškiniai yra organiškai 

vienas su kitu susiję, vienas nuo kito 

priklauso ir vienas kitą sąlygoja. 

Dėl to dialektinis metodas 

laikosi nuomonės, kad nė vienas 

reiškinys gamtoje, paimtas 

izoliuotai, be ryšio su aplinkiniais 

reiškiniais, negali būti suprastas, 

nes bet kuris reiškinys bet kurioje 

gamtos srityje gali būti paverstas 

nesąmone, jeigu žiūrėsime į jį be 

ryšio su aplinkinėmis sąlygomis, 

atitrūkusį nuo jų, ir, atvirkščiai, bet 

kuris reiškinys gali būti suprastas ir pagrįstas, jeigu į jį žiūrima jo 

nenutrūkstamame sąryšyje su aplinkiniais reiškiniais, jo sąlygotume nuo jo 

aplinkinių reiškinių. 

 

b) Priešingai metafizikai dialektika žiūri į gamtą ne kaip į ramybės ir 

nejudamybės, sustingimo ir nekintamumo būvį, bet kaip į nuolatinio judėjimo ir 

kitimo, nuolatinio naujinimosi ir vystymosi būvį, kur visuomet kas nors atsiranda 

ir vystosi, kas nors griūva ir atgyvena savo amžių. 
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Dėl to dialektinis metodas reikalauja, kad į reiškinius būtų žiūrima ne vien jų 

savitarpio ryšio ir sąlygotumo požiūriu, bet ir jų judėjimo, jų kitimo, jų vystymosi 

požiūriu, jų atsiradimo ir mirimo požiūriu. 

Dialektiniam metodui svarbu visų pirma ne tai, kas šiuo momentu atrodo 

tvirta, bet jau pradeda mirti, o tai, kas atsiranda ir vystosi, net jei šiuo momentu 

tai atrodo netvirta, nes pagal dialektinį metodą neįveikiama yra vien tai, kas 

atsiranda ir vystosi. 
 

„Visa gamta, – sako Engelsas, – pradedant nuo smulkiausių jos dalelyčių ligi didžiausių kūnų, 

pradedant nuo smiltelės ir baigiant saule, pradedant nuo protisto (pirminis gyvas narvelis. – J. St.) ir 

baigiant žmogumi, yra amžino radimosi ir nykimo, nepertraukiamo tekėjimo, nuolatinio judėjimo ir 

kitimo procese“ (ten pat, 484 psl.). 

 

Dėl to, sako Engelsas, dialektika „ima daiktus ir jų protinius atspindžius 

daugiausia jų savitarpio sąryšyje, jų sankaboje, jų judėjimo, jų radimosi ir nykimo 

procese“ (K. Marksas ir F. Engelsas, XIV t., 23 psl., rus. leid.). 

 

c) Priešingai metafizikai dialektika žiūri į išsivystymo procesą, ne kaip į 

paprastą augimo procesą, kur kiekybiniai pasikeitimai neveda į kokybinius 

pasikeitimus, – bet kaip į tokį išsivystymą, kuris nuo nežymių ir paslėptų 

kiekybinių pasikeitimų pereina į atvirus pasikeitimus, į pagrindinius pasikeitimus, 

į kokybinius pasikeitimus, kur kokybiniai pasikeitimai įvyksta ne palaipsniui, bet 

greitai, staiga, pavidalu šuolinio perėjimo nuo vieno būvio į kitą būvį, įvyksta ne 

atsitiktinai, bet dėsningai, įvyksta kaip nežymių ir nuolatinių kiekybinių 

pasikeitimų susikaupimo rezultatas. 

Dėl to dialektinis metodas laikosi nuomonės, kad vystymosi procesą reikia 

suprasti ne kaip judėjimą ratu, ne kaip paprastą pakartojimą praeitojo, bet kaip 

priekin einantį judėjimą, kaip judėjimą aukštyn kylančia linija, kaip perėjimą nuo 

senojo kokybinio būvio į naują kokybinį būvį, kaip vystymąsį nuo paprasto į 

sudėtingą, nuo žemesnio į aukštesnį. 
 

„Gamta, – sako Engelsas, – yra dialektikos išbandymas, ir šių dienų gamtos mokslas, davęs 

tam išbandymui be galo turtingą, kasdien gausėjančią medžiagą, tuo pačiu įrodė, kad gamtoje, galų 

gale, viskas vyksta dialektiškai, o ne metafiziškai, kad ji juda ne amžinai vienodu, nuolat iš naujo 

pasikartojančiu rašu, bet pergyvena tikrą istoriją. Čia visų pirma reikia nurodyti Darviną, kuris 

sudavė smarkiausią smūgį metafiziškai pažiūrai į gamtą, įrodęs, kad visas dabartinis organinis 

pasaulis, augalai ir gyvuliai, vadinasi, taip pat ir žmogus, yra milijonus metų trukusio vystymosi 

proceso produktas“ (ten pat, 23 psl). 

 

Apibūdindamas dialektinį vystymąsi, kaip perėjimą nuo kiekybinių 

pasikeitimų į kokybinius pasikeitimus, Engelsas sako: 
 

„Fizikoje… kiekvienas pasikeitimas yra kiekybės perėjimas į kokybę – yra įgimto kūnui ar jam 

suteikto kurios nors formos judėjimo kiekybinio pasikeitimo vaisius. Antai, pavyzdžiui, vandens 

temperatūra iš pradžių neturi jokios reikšmės jo lašelinio skystojo būvio atžvilgiu; bet kylant ar 

mažėjant skysto vandens temperatūrai, ateina momentas, kada tasai sankabumo būvis pasikeičia ir 

vanduo pavirsta – vienu atveju į garus, kitu – į ledą… Antai, reikalingas tam tikras elektros srovės 

jėgos minimumas, kad platinos viela pradėtų šviesti; antai, kiekvienas metalas turi savą tirpimo 

šilumą; antai, kiekvienas skystis turi tam tikrą savą, esant tam tikram slėgimui, užšalimo ir virimo 

tašką, – kiek mes galime mūsų priemonėmis gauti atitinkamą temperatūrą; antai, pagaliau, 

kiekvienos dujos turi kritinį tašką, kada atitinkamu spaudimu ar aštaldymu galima paversti jas į 

skystą būvį… Vadinamosios fizikos konstantos (perėjimo taškai iš vieno būvio į kitą būvį. – J. St.) 
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daugiausia yra ne kas kita, kaip pavadinimas 

mazginių taškų, kur judėjimo kiekybinis (pasikeitimas) 

padidėjimas ar sumažėjimas sukelia kokybinį 

pasikeitimą atitinkamo kūno būvyje, – kur, vadinasi, 

kiekybė pereina į kokybę“ (ten pat, 527-528 psl.). 

 

Pereidamas toliau prie chemijos, 

Engelsas tęsia: 
 

„Chemiją galima pavadinti mokslu apie 

kokybinius kūnų pasikeitimus, vykstančius kiekybinės 

sudėties kitimo įtakoje. Tai žinojo jau patsai Hegelis… 

Imkime deguonų: jeigu vienoje molekulėje čia 

sujungiami trys atomai, o ne du, kaip paprastai, tai 

mes turime ozoną – kūną, kuris aiškiai skiriasi savo 

kvapu ir veikimu nuo paprasto deguonies. O ką 

bekalbėti apie įvairias proporcijas, kuriomis deguonis 

jungiasi su azotu arba su siera ir kurių kiekviena 

duoda kūną, kokybiškai skirtingą nuo visų kitų kūnų!“ 

(ten pat, 528 psl.). 

 

Pagaliau, kritikuodamas Diuringą, kuris kiek galėdamas plūsta Hegelį ir čia 

pat patylomis perima iš jo žinomąjį teiginį apie tai, kad perėjimas iš bejausmio 

pasaulio karalystės į pojūčio karalystę, iš neorganinio pasaulio karalystės į 

organininės gyvybės karalystę – yra šuolis į naują būvį, Engelsas sako: 
 

„Tai juk Hegelio saiko santykių mazginė linija, kur grynai kiekybinis padidėjimas ar 

sumažėjimas sukelia tam tikruose mazginiuose taškuose kokybinį šuolį, kaip, pavyzdžiui, šildant 

arba šaldant vandenį, kur virimo ar užšalimo taškai yra tie mazgai, kuriuose įvyksta – esant 

normaliam slėgimui – šuolis į naują agregatinį būvį, kur, vadinasi, kiekybė pereina į kokybę“ (ten pat, 

45-46 psl.). 

 

d) Priešingai metafizikai dialektika remiasi tuo, kad gamtos daiktams, gamtos 

reiškiniams yra būdingi vidujiniai prieštaravimai, nes visi jie turi savo neigiamąją 

ir teigiamąją pusę, savo praeitį ir ateitį, savo tai, kas atgyvena ir kas išsivysto, kad 

šių priešybių kova, kova tarp seno ir naujo, tarp to, kas išmiršta ir to, kas užgimsta, 

kas atgyvena ir kas išsivysto, sudaro vidujinį vystymosi proceso turinį, vidujinį 

turinį pavirtimo kiekybinių pasikeitimų į kokybinius. 

Dėl to dialektinis metodas laikosi nuomonės, kad vystymosi nuo žemesnio į 

aukštesnį procesas vyksta ne kaip darnus reiškinių plėtimasis, bet kaip 

iškėlimmas daiktams, reiškiniams būdingų prieštaravimų, kaip „kova“ priešingų 

tendencijų, veikiančių tų prieštaravimų pagrindu. 
 

„Tikra to žodžio prasme dialektika, – sako Leninas, – yra studijavimas prieštaravimo pačioje 

daiktų esmėje“ (Leninas, „Filosofiniai sąsiuviniai“, 263 psl., rus. leid.). 

 

Ir toliau: 
 

„Vystymasis yra priešybių „kova“ (Leninas, XIII t., 301 psl., rus. leid.). 

 

Tokie yra, trumpai imant, pagrindiniai marksistinio dialektinio metodo 

bruožai. 
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Nesunku suprasti, kokią milžinišką reikšmę turi dialektinio metodo teiginių 

išplėtimas visuomenės gyvenimo studijavimui, visuomenės istorijos studijavimui, 

kokią milžinišką reikšmę turi šių teiginių pritaikymas visuomenės istorijai, 

praktiniam proletariato partijos veikimui. 

Jeigu pasaulyje nėra izoliuotų reiškinių, jeigu visi reiškiniai yra tarp savęs 

susiję ir sąlygoja vienas kitą, tai aišku, kad istorijoje kiekvieną visuomenės 

santvarką ir kiekvieną visuomenės judėjimą reikia vertinti ne „amžino teisingumo“ 

ar kurios nors kitos įsikaltinės idėjos požiūriu, kaip kad tai neretai daro istorikai, 

bet požiūriu tų sąlygų, kurios pagimdė tą santvarką ir tą visuomenės judėjimą ir 

su kuriomis jie yra susiję. 

Vergovės santvarka šių dienų sąlygomis yra nesąmonė, priešgimtinė kvailybė. 

Vergovės santvarka yrančios pirminės bendruomenės santvarkos sąlygose yra 

visiškai suprantamas ir dėsningas reiškinys, kadangi ji reiškia žingsnį priekin, 

palyginant su pirmine bendruomenine santvarka. 

Reikalavimas buržuazinės demokratinės respublikos carizmo ir buržuazinės 

visuomenės gyvavimo sąlygomis, sakysime, 1905 metais Rusijoje buvo visiškai 

suprantamas, teisingas ir revoliucinis reikalavimas, nes buržuazinė respublika 

reiškė tuomet žingsnį priekin. Reikalavimas buržuazinės demokratinės respublikos 

mūsų dabartinėse TSRS sąlygose yra beprasmis ir kontrrevoliucinis reikalavimas, 

nes buržuazinė respublika, palyginant su Tarybų respublika, yra žingsnis atgal. 

Viskaspriklauso nuo sąlygų, vietos ir laiko. 

Suprantama, kad be tokio istoriško priėjimo prie visuomeninių reiškinių 

negali gyvuoti ir vystytis mokslas apie istoriją, nes tik toks priėjimas išvaduoja 

istorijos mokslą nuo jo pavertimo į chaosą atsitiktinumų ir krūvą kvailiausių 

klaidų. 

Toliau. Jeigu pasaulis yra nuolatinio judėjimo ir vystymosi būvyje, jeigu seno 

išmirimas ir naujo augimas yra vystymosi dėsnis, tai aišku, kad nebėra daugiau 

„nepajudinamos“ visuomeninės tvarkos, privatinės nuosavybės ir išnaudojimo 

„amžinųjų principų“, „amžinųjų idėjų“, mokančių, kad valstiečiai turi klausyti 

dvarininkų, o darbininkai – kapitalistų. 

Vadinasi, kapitalistinę santvarka galima pakeisti socialistine santvarka, taip 

pat, kaip kapitalistinė santvarka savo laiku pakeitė feodalinę santvarką. 

Vadinasi, reikia orientuotis ne į tuos visuomenės sluoksnius, kurie daugiau 

nebesivysto, nors dabartiniu momentu jie ir sudaro vyraujančią jėgą, bet į tuos 

sluoksnius, kurie vystosi, turi ateitį, nors ir nesudaro dabartiniu momentu 

vyraujančios jėgos. 

Aštuoniasdešimtaisiais praėjusio amžiaus metais, marksistų kovos su 

liaudininkais epochoje, proletariatas Rusijoje sudarė nežymią mažumą, palyginant 

su individualiniais valstiečiais, kurie sudarė didžiulę gyventojų daugumą. Bet 

proletariatas, kaip klasė, vystėsi, o valstiečiai, kaip klasė, iro. Ir kaip tik dėl to, kad 

proletariatas, kaip klasė, vystėsi, marksistai orientavosi į proletariatą. Ir jie 

neapsiriko, nes, kaip žinoma, proletariatas paskui iš nežymios jėgos išaugo į 

pirmaeilę istorinę ir politinę jėgą. 

Vadinasi, norint nesuklysti politikoje, reikia žiūrėti priekin, o ne atgal. 

Toliau. Jeigu lėtų kiekybinių pasikeitimų perėjimas į greitus ir staigius 

kokybinius pasikeitimus yra vystymosi dėsnis, tai aišku, kad engiamųjų klasių 

daromi revoliuciniai perversmai yra visiškai natūralus ir neišvengiamas reiškinys. 



9 

Vadinasi, perėjimas iš kapitalizmo į socializmą ir darbininkų klasės 

išvadavimas iš kapitalistinės priespaudos tegali būti įvykdytas ne lėtų pakeitimų 

keliu, ne reformų keliu, bet tik kokybinio kapitalistinės santvarkos pakeitimo keliu, 

revoliucijos keliu. 

Vadinasi, norint nesuklysti politikoje, reikia būti revoliucionierium, o ne 

reformistu. 

Toliau. Jeigu vystymasis vyksta kaip vidujinių prieštaravimų atskleidimas, 

kaip priešingų jėgų susidūrimas tų prieštaravimų bazėje tam, kad tie 

prieštaravimai būtų nugalėti, tai aišku, kad klasinė proletariato kova yra visiškai 

natūralus ir neišvengiamas dalykas. 

Vadinasi, reikia ne užtrinti kapitalistinės santvarkos prieštaravimus, bet kelti 

juos aikštėn ir išnarplioti, ne gesinti klasių kovą, bet vesti ją ligi galo. 

Vadinasi, norint nesuklysti politikoje, reikia vykdyti griežtą klasinę proletarinę 

politiką, o ne reformistinę proletariato ir buržuazijos reikalų harmonijos politiką, 

ne oportunistinę kapitalizmo „įaugimo“ į socializmą politiką. 

Toks yra marksistinis dialektinis metodas, jeigu imame jį taikomą 

visuomeniniam gyvenimui, taikomą visuomenės istorijai. 

Kai dėl marksistinio filosofinio materializmo, tai jis yra savo pagrindu tiesiai 

priešingas filosofiniam idealizmui. 

 

2) Marksistinis filosofinis materializmas apibūdinamas šiais pagrindiniais 

bruožais: 

 

a) Priešingai idealizmui, kuris pasaulį laiko „absoliutinės idėjos“, „pasaulinės 

dvasios“, „sąmonės“ įkūnijimu, – Markso filosofinis materializmas remiasi tuo, kad 

pasaulis savo prigimtimi yra materialus, kad įvairialyčiai pasaulio reiškiniai yra 

įvairūs judančios materijos pavidalai, kad dialektiniu metodu nustatomi reiškinių 

savitarpio ryšiai ir jų savitarpio sąlygotumas yra judančios materijos vystymosi 

dėsningumai, kad pasaulis vystosi pagal materijos judėjimo dėsnius ir nėra 

reikalingas jokios „pasaulinės dvasios“. 
 

„Materialistinė pasaulėžiūra, – sako Engelsas, – reiškia gamtą tiesiog suprasti tokią, kokia ji 

yra, be jokių pašalinių priedų“ (K. Marksas ir F. Engelsas, XIV t., 651 psl., rus, leid.). 

 

Liesdamas senovės filosofo Heraklito materialistinę pažiūrą, pagal kurią 

„pasaulis, vieningas iš visko, nesukurtas niekieno iš dievų ir niekieno iš žmonių, o 

buvo, yra ir bus amžinai gyva ugnis, dėsningai įsiliepsnojanti ir dėsningai gęstanti“, 

– Leninas sako: „Labai geras dialektinio materializmo pradų išdėstymas“ (Leninas, 

„Filosofijos sąsiuviniai“, 318 psl., rus. leid.). 

 

b) Priešingai idealizmui, kuris teigia, kad realiai tegyvuojanti tik mūsų 

sąmonė, kad materialinis pasaulis, būtis, gamta gyvuoja tik mūsų sąmonėje, mūsų 

pojūčiuose, vaizdiniuose, sąvokose, – marksistinis filosofinis materializmas remiasi 

tuo, kad materija, gamta, būtis yra objektyvi realybė, kuri gyvuoja už sąmonės ir 

nepriklausomai nuo sąmonės, kad materija yra pirminė, kadangi ji yra pojūčių, 

vaizdinių, sąmonės šaltinis, o sąmonė yra antrinė, išvestinė, nes ji tėra materijos 

atvaizdinys, būties atvaizdinys, kad mąstymas yra gaminys materijos, pasiekusios 

savo vystymosi aukštą tobulybės laipsnį, būtent – smegenų gaminys, o smegenys 
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– mąstymo organas, kad dėl to negalima mąstymo atskirti nuo materijos, nenorint 

padaryti stambios klaidos. 
 

„Aukščiausias visos filosofijos klausimas, – sako Engelsas, – yra klausimas apie mąstymo 

santykį su būtimi, dvasios su gamta. …Filosofai pasidalijo į dvi dideles stovyklas pagal tai, kaip jie 

atsako į šį klausimą. Tie, kurie teigė, kad dvasia gyvavusi pirmiau nekaip gamta… 

sudarė idealistinę stovyklą. O tie, kurie pagrindiniu pradu laikė gamtą, prisidėjo prie 

įvairių materializmomokyklų“ (K. Marksas, Rinktiniai raštai, I. t., 329 psl, rus. leid.). 

 

Ir toliau: 
 

„Daiktinis, jausmiškai suvokiamas pasaulis, kuriam priklausome mes patys, yra vienintelis 

tikrasis pasaulis… Mūsų sąmonė ir mąstymas, kad ir kokie jie atrodytų antjausminiai, yra daiktinio, 

kūninio organo, smegenų, gaminys. Materija nėra dvasios gaminys, o dvasia pati tėra tik 

aukščiausias materijos gaminys“ (ten pat, 332 psl.). 

 

Liesdamas klausimą apie materiją ir mąstymą, Marksas sako: 
 

„Negalima atskirti mąstymo nuo materijos, kuri mąsto. Materija yra visų pasikeitimų 

subjektas“ (ten pat, 302 psl.). 

 

Apibūdindamas marksistinį filosofinį materializmą, Leninas sako: 
 

„Materializmas apskritai pripažįsta objektyviai realią būtį (materiją) nepriklausomą nuo 

sąmonės, nuo pojūčio, nuo patyrimo… Sąmonė… tėra tik būties atspindys, geriausiu atveju apytikriai 

teisingas (adekvatinis, idealiai tikslus) jos atspindys“ (Leninas, XIII t., 266-267 psl., rus. leid.). 

 

Ir toliau: 
 

– „Materija yra tai, kas, veikdamas mūsų jutimo organus, sukelia pojūtį: materija yra objektyvi 

realybė, duota mums pojūtyje… Materija, gamta, būtis, fiziška – yra pirminiai dalykai, o dvasia, 

sąmonė, pojūtis, psichiška – antriniai dalykai“ (ten pat, 119-120 psl.). 

– „Pasaulio vaizdas yra vaizdas to, kaip materija juda ir kaip „materija mąsto“ (ten pat, 288 

psl.). 

– „Smegenys yra minties organas“ (ten 

pat, 125 psl.). 

 

c) Priešingai idealizmui, kuris 

nuginčija galimumą pažinti pasaulį 

ir jo dėsningumus, netiki mūsų 

žinių tikrumu, nepripažįsta 

objektyvios tiesos ir laikosi 

nuomonės, kad pasaulis esąs pilnas 

„daiktų savyje“, kurių mokslas 

niekuomet negalįs pažinti, – 

marksistinis filosofinis 

materializmas remiasi tuo, kad 

pasaulis ir jo dėsningumai yra 

visiškai galimi pažinti, kad mūsų 

žinios apie gamtos dėsnius, 

patikrintos prityrimu, praktika, yra 

tikros žinios, turinčios objektyvių 
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tiesų reikšmę, kad pasaulyje nėra negalimų pažinti daiktų, o tėra tik daiktų, dar 

nepažintų, kurie mokslo ir praktikos jėgomis bus atskleisti ir pažinti. 

Kritikuodamas Kanto ir kitų idealistų teiginį, kad pasaulio ir „daiktų savyje“ 

esą negalima pažinti, ir gindamas žinomą materializmo teiginį apie mūsų žinių 

tikrumą, Engelsas rašo: 
 

„O visų griežčiausiai šiuos, kaip ir visus kitus, filosofinius iškraipinėjimus sugriauna praktika, 

būtent eksperimentas ir pramonė. Jeigu teisingumą mūsų supratimo tam tikro gamtos reiškinio mes 

galime įrodyti tuo, kad mes patys jį pagaminame, sukeliame jį iš jo sąlygų, be to, priverčiame jį 

tarnauti mūsų tikslams, tai nepagaunamam Kanto „daiktui savyje“ ateina galas. Cheminės 

medžiagos, susidarančios gyvulių ir augalų kūnuose, buvo tokie pat „daiktai savyje“, kol organinė 

chemija pradėjo gaminti jas vieną po kitos; tuo pačiu „daiktas savyje“ darėsi daiktu mums, kaip, 

pavyzdžiui, alizarinas, dažanti raudės medžiaga, kurią mes dabar gauname ne iš laikuose 

auginamos raudės šaknų, bet daug pigiau ir paprasčiau iš akmens anglies deguto. Koperniko saulės 

sistema per tris šimtus metų buvo hipotezė, labai įtikima, bet vis dėlto hipotezė. O kai Leverje, 

remdamasis tos sistemos duomenimis, ne tik įrodė, kad turi būti dar viena, ligi šiol nežinoma planeta, 

bet apskaičiavimu nustatė ir vietą, kur ji turi būti dangaus erdvėje, ir kai po to Galė tikrai sudaro tą 

planetą, Koperniko sistema buvo įrodyta (K. Marksas, Rinktiniai raštai, I t., 330 psl., rus. leid.). 

 

Kaltindamas Bogdanovą, Bazarovą, Juškevičių ir kitus Macho šalininkus 

fideizmu (reakcinė teorija, teikianti religijai pirmenybę prieš mokslą) ir gindamas 

žinomąjį materializmo teiginį, kad mūsų mokslinės žinios apie gamtos 

dėsningumus yra tikros, kad mokslo dėsniai yra objektyvi tiesa, Leninas sako: 
 

„Šių laikų fideizmas visiškai neatmeta mokslo; jis teatmeta tik mokslo „per dideles pretenzijas“, 

būtent, pretenziją į objektyvią tiesą. Jeigu yra objektyvi tiesa (kaip mano materialistai), jeigu vien tik 

gamtos mokslai, atvaizduodami išorinį pasaulį žmogaus „prityrime“, tesugeba duoti mums objektyvią 

tiesą, tai bet kuris fideizmas neabejojamai atmetamas“ (Leninas, XIII t., 102 psl., rus. leid.). 

 

Tokie, trumpai imant, yra būdingieji marksistinio filosofinio materializmo 

bruožai. 

Lengva suprasti, kokią milžinišką reikšmę turi filosofinio materializmo teiginių 

išplėtimas visuomeninio gyvenimo studijavimui, visuomenės istorijos studijavimui, 

kokią milžinišką reikšmę turi tų teiginių taikymas visuomenės istorijai, praktiniam 

proletariato partijos veikimui. 

Jeigu gamtos reiškinių ryšys ir jų savitarpio sąlygotumas sudaro gamtos 

vystymosi dėsningumus, tai iš to išplaukia, kad visuomeninio gyvenimo ryšys ir jų 

savitarpio sąlygotumas sudaro taip pat ne atsitiktinį dalyką, bet visuomenės 

vystymosi dėsningumus. 

Vadinasi, visuomeninis gyvenimas, visuomenės istorija nustoja buvę 

„atsitiktinumų“ sankaupa, nes visuomenės istorija darosi dėsningu visuomenės 

vystymusi, o visuomenės istorijos studijavimas virsta mokslu. 

Vadinasi, praktinis proletariato partijos veikimas turi remtis ne gerais „įžymių 

asmenų“ pageidavimais, ne „proto“, „visuotinės moralės“ ir tolygiais reikalavimais, 

bet visuomenės vystymosi dėsningumais, tų dėsningumų studijavimu. 

Toliau. Jeigu pasaulį galima pažinti ir mūsų žinios apie gamtos vystymosi 

dėsnius yra tikros žinios, turinčios objektyvios tiesos reikšmę, tai iš to išeina, kad 

visuomenės gyvenimą, visuomenės vystymąsi taip pat galima pažinti, o mokslo 

duomenys apie visuomenės vystymosi dėsnius yra tikri duomenys, kurie turi 

objektyvių tiesų reikšmę. 
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Vadinasi, mokslas apie visuomenės istoriją, nepaisant visuomenės gyvenimo 

reiškinių viso sudėtingumo, gali būti toks pat tikslus mokslas, kaip, sakysime, 

biologija, sugebąs visuomenės vystymosi dėsniais pasinaudoti praktiniam 

pritaikymui. 

Vadinasi, savo praktiniame veikime proletariato partija turi vadovautis ne 

kuriais nors atsitiktiniais motyvais, bet visuomenės vystymosi dėsniais, 

praktinėmis išvadomis iš tų dėsnių. 

Vadinasi, socializmas iš svajonės apie geresnę žmonijos ateitį virsta mokslu. 

Vadinasi, mokslo ir praktinio veikimo ryšys, teorijos ir praktikos ryšys, jų 

vieningumas turi pasidaryti proletariato partijos kelrodžiu. 

Toliau. Jeigu gamta, būtis, materialinis pasaulis yra pirminiai, o sąmonė, 

mąstymas – antriniai, išvestiniai dalykai, jeigu materialinis pasaulis yra objektyvi 

realybė, egzistuojanti nepriklausomai nuo žmonių sąmonės, o sąmonė tėra tos 

obejktyviosios realybės atvaizdinys, tai iš to išeina, kad materialinis visuomenės 

gyvenimas, jos būtis taip pat yra pirminis, o jos dvasinis gyvenimas – antrinis, 

išvestinis dalykas, kad materialinis visuomenės gyvenimas yra objektyvi realybė, 

egzistuojanti nepriklausomai nuo žmonių valios, o dvasinis visuomenės gyvenimas 

yra tos objektyviosios realybės atspindys, būties atspindys. 

Vadinasi, visuomenės dvasinio gyvenimo formavimosi šaltinio, visuomeninių 

idėjų, visuomeninių teorijų, politinių pažiūrų, politinių įstaigų kilmės šaltinio 

reikia ieškoti ne pačiose idėjose, teorijose, pažiūrose, politinėse įstaigose, bet 

materialinio visuomenės gyvenimo sąlygose, visuomeninėje būtyje, kurios 

atspindys yra tos idėjos, teorijos, pažiūros ir kita. 

Vadinasi, jeigu skirtingais visuomenės istorijos laikotarpiais galima pastebėti 

skirtingų visuomeninių idėjų, teorijų, pažiūrų, politinių įstaigų, jeigu vergovės 

santvarkoje sutinkame vienokių visuomeninių idėjų, teorijų, pažiūrų, politinių 

įstaigų, feodalizmo santvarkoje – kitokių, kapitalizmo santvarkoje – vėl kitokių, tai 

tat išaiškinama ne pačių idėjų, teorijų, pažiūrų, politinių įstaigų „prigimtimi“, ne 

jų „savybe“, bet skirtingomis materialinio visuomenės gyvenimo sąlygomis 

skirtingais visuomenės vystymosi laikotarpiais. 

Kokia visuomenės būtis, kokios materialinės visuomenės gyvenimo sąlygos, – 

tokios jos idėjos, teorijos, politinės pažiūros, politinės įstaigos. 

Ryšium su tuo Marksas sako: 
 

„Ne žmonių sąmonė nulemia jų būtį, bet, atvirkščiai, jų visuomeninė būtis nulemia jų sąmonę“ 

(K. Marksas, Rinktiniai raštai, I t., 269 psl., rus. leid.). 

 

Vadinasi, kad nesuklystų politikoje ir nepatektų į tuščių svajotojų padėtį, 

proletariato partija savo veikime turi remtis ne abstrakčiais „žmogaus proto 

principais“, bet konkrečiomis materialinio visuomenės gyvenimo sąlygomis, kaip 

sprendžiamąja visuomeninio vystymosi jėga, ne gerais „didžiųjų žmonių“ 

pageidavimais, bet realiais materialinio visuomenės gyvenimo vystymosi 

reikalavimais. 

Utopistų, jų tarpe liaudininkų, anarchistų, eserų susmukimas paaiškinamas, 

be ko kita, tuo, kad jie nepripažino materialinio visuomenės gyvenimo sąlygų 

pirmaujančio vaidmens visuomenės išsivystyme ir, pasiduodami idealizmui, statė 

savo praktinį veikimą, pagrįsdami jį ne materialinio visuomenės gyvenimo 

išsivystymo reikalavimais, bet nepriklausomai nuo jų ir prieš juos, – statė 
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pagrįsdami atitrūkusiais nuo realiojo visuomenės gyvenimo „idealiais planais“ bei 

„visa apimančiais projektais“. 

Marksizmo leninizmo jėgą ir gyvybingumą sudaro tai, kad jis savo praktiniame 

veikime remiasi kaip tik materialinio visuomenės gyvenimo išsivystymo 

reikalavimais, niekad neatitrūkdamas nuo realaus visuomenės gyvenimo. 

Iš Markso žodžių betgi neišeina, kad visuomeninės idėjos, teorijos, politinės 

pažiūros, politinės įstaigos neturėtų reikšmės 

visuomenės gyvenime, kad jos grįžtamai neveiktų 

visuomeninės būties, materialinių visuomenės 

gyvenimo sąlygų vystymosi. Mes čia tuo tarpu kalbėjome 

apie visuomeninių idėjų, teorijų, pažiūrų, politinių 

įstaigų kilmę, apie jų atsiradimą, apie tai, kad dvasinis 

visuomenės gyvenimas yra jos materialinio gyvenimo 

sąlygų atspindys. Dėl visuomeninių idėjų, teorijų, 

pažiūrų, politinių įstaigų reikšmės, dėl jų 

vaidmens istorijoje – tai istorinis materializmas ne tik 

neneigia, bet, atvirkščiai, pabrėžia jų rimtą vaidmenį ir 

reikšmę visuomenės gyvenime, visuomenės istorijoje. 

Visuomeninių idėjų ir teorijų esti įvairių. Yra senų 

idėjų ir teorijų, kurios atgyveno savo amžių ir tarnauja 

atgyvenančių visuomenės jėgų reikalams. Jų reikšmė 

yra ta, kad jos stabdo visuomenės vystymąsi, 

visuomenės žengimą į priekį. Esti naujų, priešakinių 

idėjų ir teorijų, kurios tarnauja priešakinių visuomenės 

jėgų reikalams. Jų reikšmė yra ta, kad jos palengvina 

visuomenės vystymąsi, visuomenės žengimą į priekį, ir 

jos įgauna tuo didesnę reikšmę, kuo tiksliau jos atspindi 

materialinio visuomenės gyvenimo vystymosi 

reikalavimus. 

Naujos visuomeninės idėjos ir teorijos atsiranda tik 

po to, kai materialinio visuomenės gyvenimo vystymasis 

iškelia visuomenei naujų uždavinių. Bet atsiradusios jos 

darosi rimčiausia jėga, palengvinanti išspręsti 

naujuosius uždavinius, kuriuos iškėlė materialinio 

visuomenės gyvenimo vystymasis, palengvinanti 

visuomenės žengimą į priekį. Kaip tik čia ir pasirodo 

naujųjų idėjų, naujųjų teorijų, naujųjų politinių 

pažiūrų, naujųjų politinių įstaigų didžiausia 

organizuojamoji, mobilizuojamoji ir pertvarkomoji 

reikšmė. Naujos visuomeninės idėjos ir teorijos, tiesą 

sakant, dėl to ir atsiranda, kad jos yra būtinai 

reikalingos visuomenei, kad be jų organizuojamojo, 

mobilizuojamojo ir pertvarkomojo 

darbo negalima išspręsti pribrendusių materialinio 

visuomenės gyvenimo vystymosi uždavinių. 

Atsiradusios materialinio visuomenės gyvenimo 

vystymosi iškeltų naujų uždavinių bazėje, naujosios 
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visuomeninės idėjos ir teorijos skina sau kelią, darosi liaudies masių lobiu, 

mobilizuoja jas, organizuoja jas prieš atgyvenančias visuomenės jėgas ir tuo būdu 

palengvina nuversti atgyvenančias visuomenės jėgas, stabdančias materialinio 

visuomenės gyvenimo vystymąsi. 

Taip visuomeninės idėjos, teorijos, politinės įstaigos, išaugusios materialinio 

visuomenės gyvenimo vystymosi, visuomeninės būties vystymosi pribrendusių 

uždavinių bazėje, – pačios paskiau veikia visuomeninę būtį, materialinį 

visuomenės gyvenimą, sukurdamos sąlygas, reikalingas tam, kad būtų išspręsti 

ligi galo materialinio visuomenės gyvenimo pribrendę uždaviniai ir kad būtų 

įgalintas tolimesnis jo vystymasis. 

Ryšium su tuo Marksas sako: 
 

„Teorija darosi materialinė jėga, kai tik ji užvaldo mases“ (K. Marksas ir F. Engelsas, I t., 406 

psl., rus. leid.). 

 

Vadinasi, kad galėtų paveikti materialinio visuomenės gyvenimo sąlygas ir 

pagreitinti jų vystymąsi, pagreitinti jų pagerinimą, proletariato partija turi remtis 

tokia visuomenine teorija, tokia visuomenine idėja, kuri teisingai atvaizduoja 

materialinio visuomenės gyvenimo vystymosi reikalavimus ir todėl gali išjudinti 

plačiąsias liaudies mases, gali mobilizuoti jas ir organizuoti iš jų didžią proletarinės 

partijos armiją, pasiruošusią sumušti reakcines jėgas ir nutiesti kelią priešakinėms 

visuomenės jėgoms. 

„Ekonomistų“ ir menševikų susmukimas paaiškinamas, be ko kita, tuo, kad 

jie nepripažino priešakinės teorijos, priešakinės idėjos mobilizuojamojo, 

organizuojamojo ir pertvarkomojo vaidmens ir, pasiduodami vulgariajam 

materializmui, beveik visiškai nieku pavertė jų vaidmenį, – vadinasi, pasmerkė 

partiją pasyvumui, vegetavimui. 

Marksizmo leninizmo jėgą ir gyvybingumą sudaro tai, kad jis remiasi 

priešakine teorija, kuri teisingai atvaizduoja materialinio visuomenės gyvenimo 

vystymosi reikalavimus, pakelia teoriją į jai reikiamą aukštį ir laiko savo pareiga 

ligi galo pasinaudoti jos mobilizuojamąja, organizuojamąja ir pertvarkomąja jėga. 

Taip istorinis materializmas sprendžia klausimą dėl santykio tarp 

visuomeninės būties ir visuomeninės sąmonės, tarp materialinio visuomenės 

gyvenimo vystymosi sąlygų ir dvasinio visuomenės gyvenimo vystymosi. 

 

3) Istorinis materializmas. 

 

Lieka išaiškinti klausimą: kaip reikia istorinio materializmo požiūriu suprasti 

„materialinio visuomenės gyvenimo sąlygas“, kurios nulemia galų gale visuomenės 

fizionomiją, jos idėjas, pažiūras, politines įstaigas ir t. t. 

Iš tikrųjų, – kas tai per „materialinio visuomenės gyvenimo sąlygos“, kurie jų 

atskiriamieji bruožai? 

Neabejotina, kad į sąvoką „materialinio visuomenės gyvenimo sąlygos“ įeina, 

visų pirma, visuomenę gaubianti gamta, geografinė aplinka, kuri yra viena iš 

būtinų ir pastovių materialinio visuomenės gyvenimo sąlygų ir, žinoma, veikia 

visuomenės vystymąsi. Koks yra geografinės aplinkos vaidmuo visuomenės 

vystymesi? Ar geografinė aplinka nėra ta svarbiausioji jėga, kuri nulemia 
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visuomenės fizionomiją, visuomeninės žmonių santvarkos pobūdį, perėjimą nuo 

vienos santvarkos į kitą? 

Istorinis materializmas į šį klausimą atsako neigiamai. 

Geografinė aplinka neginčijamai yra viena iš pastovių ir būtinų visuomenės 

vystymosi sąlygų ir ji, žinoma, veikia visuomenės vystymąsi – ji pagreitina arba 

sulėtina visuomenės vystymosi eigą. Bet jos įtaka nėra lemiamoji įtaka, nes 

visuomenės pasikeitimai ir vystymasis eina nepalyginti greičiau, nekaip 

geografinės aplinkos pasikeitimai ir vystymasis. Per tris tūkstančius metų 

Europoje suspėjo pasikeisti trys skirtingos visuomeninės santvarkos: pirminė 

bendruomeninė santvarka, vergovės santvarka, feodalinė santvarka, o rytinėje 

Europos dalyje, TSR Sąjungoje, pasikeitė net keturios visuomeninės santvarkos. O 

per tą laikotarpį geografinės sąlygos Europoje arba visiškai nepasikeitė, arba 

pasikeitė tiek nežymiai, jog geografija atsisako net kalbėti apie tai. Tai ir 

suprantama. Kiek nors rimtesniems geografinės aplinkos pasikeitimams reikia 

milijonų metų, o net rimčiausiems visuomeninės žmonių santvarkos 

pasikeitimams pakanka keleto šimtų arba dvejeto tūkstančių metų. 

Bet iš to išeina, kad geografinė aplinka negali būti svarbiausia priežastis, 

lemiamoji visuomeninio vystymosi priežastis, nes tai, kas lieka beveik nepasikeitę 

per dešimtis tūkstančių metų, negali būti svarbiausia priežastis išsivystyti tam, 

kas pergyvena pamatinių pasikeitimų per šimtus metų. 

Toliau, neabejotina, kad gyventojų skaičiaus augimas, toks ar kitoks 

gyventojų tankumas taip pat įeina į sąvoką „materialinio visuomenės gyvenimo 

sąlygos“, nes žmonės sudaro būtiną materialinio visuomenės gyvenimo sąlygų 

elementą, ir be tam tikro žmonių minimumo negali būti jokio materialinio 

visuomenės gyvenimo. Ar gyventojų skaičiaus augimas nėra ta svarbiausioji jėga, 

kuri nulemia visuomeninės žmonių santvarkos pobūdį? 

Istorinis materializmas į šį klausimą atsako taip pat neigiamai. 

Žinoma, gyventojų skaičiaus augimas turi įtakos visuomenės vystymuisi, 

palengvina arba sulėtina visuomenės vystymąsi, bet jis negali būti svarbiausia 

visuomenės vystymosi jėga, iir jo įtaka visuomenės vystymuisi negali būti 

lemiamoji įtaka, nes gyventojų skaičiaus augimas pats savaime neduoda rakto 

išaiškinti tai, dėl ko turimoji visuomeninė santvarka pasikeičia kaip tik tokia nauja 

santvarka, o ne kokia nors kita, dėl ko pirminė bendruomeninė santvarka pasikeitė 

kaip tik vergovės santvarka, vergovės santvarka – feodaline, feodalinė – buržuazine, 

o ne kokia nors kita santvarka. 

Jeigu gyventojų skaičiaus augimas būtų lemiamoji visuomeninio vystymosi 

jėga, tai didesnis gyventojų tankumas būtinai turėtų pašaukti į gyvenimą 

atitinkamai aukštesnį visuomeninės santvarkos tipą. Iš tikrųjų betgi to nematome. 

Kinijoje gyventojų tankumas keturis kartų didesnis nekaip Jungtinėse Amerikos 

Valstijose, tačiau Jungtinės Amerikos Valstijos visuomeninio išsivystymo požiūriu 

stovi aukščiau nekaip Kinija, nes Kinijoje vis dar tebeviešpatauja pusiau feodalinė 

santvarka, o Jungtinės Amerikos Valstijos jau seniai pasiekė aukščiausią 

kapitalizmo išsivystymo stadiją. Belgijoje gyventojų tankumas 19 kartų didesnis 

nekaip Jungtinėse Amerikos Valstijose ir 26 kartus didesnis nekaip TSR Sąjungoje, 

tačiau Jungtinės Amerikos Valstijos stovi aukščiau už Belgiją visuomeninio 

išsivystymo požiūriu, o nuo TSR Sąjungos Belgija yra atsilikusi ištisa istorine 
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epocha, nes Belgijoje viešpatauja kapitalistinė santvarka, o TSRS jau pabaigė su 

kapitalizmu ir įkūrė socialistinę santvarką. 

Bet iš to išplaukia, kad gyventojų skaičiaus augimas nėra ir negali būti 

svarbiausia visuomenės išsivystymo jėga, nulemianti visuomeninės santvarkos 

pobūdį, visuomenės fizionomiją. 

 

a) Kur gi tuo būdu yra svarbiausioji materialinio visuomenės gyvenimo sąlygų 

sistemoje jėga, kuri nulemia visuomenės fizionomiją, visuomeninės santvarkos 

pobūdį, visuomenės vystymąsi nuo vienos santvarkos į kitą? 

Tokia jėga istorinis materializmas laiko būdą, kuriuo įgyjamos gyvenimo 

priemonės, reikalingos žmonių egzistavimui, būdą, kuriuo pagaminamos 

materialinės gėrybės – maistas, drabužiai, avalynė, butas, kuras, gamybos 

įrankiai ir kt., reikalingos tam, kad visuomenė galėtų gyventi ir vystytis. 

Kad galėtume gyventi, reikia turėti maisto, drabužių, avalynės, butą, kuro ir 

kt., kad galėtume turėti tas materialines gėrybes, reikia jas pagaminti, o joms 

pagaminti – reikia turėti gamybos įrankių, kuriais žmonės gamina maistą, 

drabužius, avalynę, butus, kurą ir kt., reikia mokėti gaminti tuos įrankius, reikia 

mokėti naudotis tais įrankiais. 

Gamybos 

įrankiai, kuriais 

gaminamos materialinės 

gėrybės, žmonės, kurie 

paleidžia į darbą gamybos 

įrankius ir kurie gamina 

materialines gėrybes dėka 

tam tikro gamybinio 

prityrimo ir įgudimo 

darbe, – visi šie elementai 

drauge sudaro 

visuomenės gamybines 

jėgas. 

Bet gamybinės jėgos 

tesudaro tik vieną 

gamybos pusę, vieną gamybos būdo pusę, kuri išreiškia žmonių santykį su gamtos 

daikais ir jėgomis, panaudojamomis materialinių gėrybių gamybai. Kitą gamybos 

pusę, kitą gamybos būdo pusę sudaro žmonių savitarpio santykiai gamybos 

procese, žmonių gamybiniai santykiai. Žmonės kovoja su gamta ir naudojasi 

gamta materialinių gėrybių gamybai ne izoliuoti vienas nuo kito, ne kaip atitrūkę 

vienas nuo kito vienišiai, bet išvien, grupėmis, bendrijomis. Dėl to gamyba 

visuomet ir visomis sąlygomis yra visuomeninė gamyba. Vykdydami materialinių 

gėrybių gamybą, žmonės nusistato tarp savęs tuos ar kitus savitarpio santykius 

gamybos viduje, tuos ar kitus gamybinius santykius. Tie santykiai gali būti laisvų 

nuo išnaudojimo žmonių bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos santykiai, jie gali 

būti viešpatavimo ir pajungimo santykiai, jie gali būti, pagaliau, pereinamieji 

santykiai nuo vienos gamybinių santykių formos į kitą formą. Tačiau kokio 

pobūdžio bebūtų gamybiniai santykiai, jie sudaro – visada ir visokiose santvarkose 

– tokį pat būtiną gamybos elementą, kaip ir visuomenės gamybinės jėgos. 
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„Gamyboje, – sako Marksas, – žmonės veikia ne tik gamtą, bet ir vienas kitą. Jie negali gaminti, 

nesusijungę tam tikru būdu bendram veikimui ir savitarpiniam pasikeitimui savo veikimu. Kad galėtų 

gaminti, žmonės sueina į tam tikrus ryšius ir santykius, ir tik tų visuomeninių ryšių ir santykių 

pagalba tevyksta žmonių santykiavimas su gamta, vyksta gamyba“ (K. Marksas ir F. Engelsas, V t. 

429 psl., rus. leid.). 

 

Vadinasi, gamyba, gamybos būdas apima taip visuomenės gamybines jėgas, 

taip ir žmonių gamybinius santykius, ir yra tuo būdu įkūnijimas jų vienybės 

materialinių gėrybių gamybos procese. 

 

b) Pirma gamybos ypatybė yra ta, kad gamyba niekada nesustoja ilgam laikui 

vienoje vietoje ir visada yra kitimo bei vystymosi būvyje, o gamybos būdo pakitimai 

neišvengiamai sukelia pakitimą visos visuomeninės santvarkos, visuomeninių 

idėjų, politinių pažiūrų, politinių įstaigų, – sukelia persitvarkymą visos 

visuomeninės ir politinės santvarkos. Skirtingose išsivystymo pakopose žmonės 

naudojasi skirtingais gamybos būdais, arba, šiurkščiau sakant, – skirtingai 

gyvena. Pirmykštėje bendruomenėje yra vienas gamybos būdas vergovėje – kitas 

gamybos būdas, feodalizme – trečias gamybos būdas ir t. t. Sutinkamai su tuo ir 

visuomeninė žmonių santvarka, jų dvasinis gyvenimas, jų pažiūros, jų politinės 

įstaigos – esti skirtingos. 

Koks visuomenėje gamybos būdas, tokia iš esmės ir pati visuomenė, tokios jos 

idėjos ir teorijos, politinės pažiūros ir įstaigos. 

Arba, šiurkščiau sakant: koks žmonių gyvenimo būdas, toks jų minčių būdas. 

Tai reiškia, kad visuomenės vystymosi istorija yra, visų pirma, gamybos 

vystymosi istorija, istorija gamybos būdų, pakeičiančių vienas kitą amžių eigoje, 

gamybinių jėgų ir žmonių gamybinių santykių vystymosi istorija. 

Vadinasi, visuomeninio vystymosi istorija drauge su tuo yra istorija pačių 

materialinių gėrybių gamintojų, istorija darbo masių, kurios yra pagrindinės 

gamybos proceso jėgos ir kurios gamina materialines gėrybes, reikalingas 

visuomenei gyvuoti. 

Vadinasi, istorijos mokslas, jeigu jis nori būti tikras mokslas, negali toliau 

visuomeninio vystymosi istoriją suvesti į karalių ir karvedžių veiksmus, į valstybių 

„užkariautojų“ ir „nugalėtojų“ veiksmus, bet turi visų pirma imtis materialinių 

gėrybių gamintojų istorijos, darbo masių istorijos, tautų istorijos. 

Vadinasi, rakto visuomenės istorijos dėsniams studijuoti reikia ieškoti ne 

žmonių galvose, ne visuomenės pažiūrose ir idėjose, bet gamybos būde, kurį 

visuomenė praktikuoja kiekvienu konkrečiu istoriniu laikotarpiu, – visuomenės 

ekonomikoje. 

Vadinasi, pirmiausias istorijos mokslo uždavinys yra išstudijuoti ir atrasti 

gamybos dėsnius, gamybinių jėgų ir gamybinių santykių vystymosi dėsnius, 

ekonominio visuomenės vystymosi dėsnius. 

Vadinasi, proletariato partija, jeigu ji nori būti tikra partija, turi visų pirma 

gerai pažinti gamybos vystymosi dėsnius, gerai pažinti ekonominio visuomenės 

vystymosi dėsnius. 

Vadinasi, kad nesuklystų politikoje, proletariato partija turi, taip sudarydama 

savo programą, taip ir praktiniame savo veikime, remtis visų pirma gamybos 

vystymosi dėsniais, ekonominio visuomenės vystymosi dėsniais. 
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 c) Antra gamybos ypatybė yra ta, kad jos pasikeitimai ir vystymasis visada 

prasideda nuo gamybinių jėgų pasikeitimų ir vystymosi, visų pirma – nuo gamybos 

įrankių pasikeitimų ir vystymosi. Tuo būdu gamybinės jėgos yra judriausias ir 

revoliucingiausias gamybos elementas. Iš pradžių keičiasi ir vystosi visuomenės 

gamybinės jėgos, o paskui, priklausomai nuo tų pasikeitimų ir sutinkamai su 

jais, keičiasi gamybiniai žmonių santykiai, ekonominiai žmonių santykiai. Tai betgi 

nereiškia, kad gamybiniai santykiai neveiktų gamybinių jėgų vystymosi ir kad 

pastarosios nepriklausytų nuo pirmųjų. Vystydamiesi priklausomai nuo 

gamybinių jėgų vystymosi, gamybiniai santykiai negali perdaug atsilikti nuo 

gamybinių jėgų augimo ir jam prieštarauti, nes gamybinės jėgos tegali visu dydžiu 

vystytis tik tuo atveju, jei gamybiniai santykiai atitinka gamybinių jėgų pobūdį, jų 

būvį ir leidžia laisvai vystytis gamybinėms jėgoms. Dėl to, kad ir kiek atsiliktų 

gamybiniai santykiai nuo gamybinių jėgų išsivystymo, jie turi – anksčiau ar vėliau 

– susiderinti – ir iš tikrųjų susiderina – su gamybinių jėgų išsivystymo lygiu, su 

gamybinių jėgų pobūdžiu. Priešingu atveju iš pagrindų sutriktų gamybinių jėgų ir 

gamybinių santykių vieningumas gamybos sistemoje, gamyba suirtų iš viso, įvyktų 

gamybos krizė, gamybinių jėgų sugriuvimas. 

Pavyzdys, kada gamybiniai santykiai neatitinka gamybinių jėgų pobūdžio, 

pavyzdys konflikto tarp jų yra ekonominės krizės kapitalistinėse šalyse, kur 

privatinė kapitalistinė gamybos priemonių nuosavybė griežtai nesutinka su 

visuomeniniu gamybos proceso pobūdžiu, su gamybini jėgų pobūdžiu. Šio 

nesutikimo rezultatas yra ekonominės krizės, vedančios į gamybinių jėgų griovimą, 

o pats tasai nesutikimas sudaro ekonominį pagrindą socialinei revoliucijai, kurios 

paskirtis yra sugriauti dabartinius gamybinius santykius ir sukurti naujus, 

atitinkančius gamybinių jėgų pobūdį. 

Ir atvirkščiai, pavyzdys, kur gamybiniai santykiai visiškai atitinka gamybinių 

jėgų pobūdį, yra socialistinis liaudies ūkis TSR Sąjungoje, kur visuomeninė 

gamybos priemonių nuosavybė visiškai atitinka visuomeninį gamybos proceso 

pobūdį ir kur dėl to nėra nei ekonominių krizių, nei gamybinių jėgų griovimo. 

Vadinasi, gamybinės jėgos yra ne tik judriausias ir revoliucingiausias 

gamybos elementas. Jos drauge su tuo yra lemiamasis gamybos išsivystymo 

elementas. 

Kokios yra gamybinės jėgos, tokie turi būti ir gamybiniai santykiai. 

Jeigu gamybinių jėgų būvis 

atsako į klausimą, kokiais 

gamybos įrankiais žmonės 

gamina reikalingas jiems 

materialines gėrybes, tai 

gamybinių santykių būvis atsako 

jau į kitą klausimą: kas 

valdo gamybos 

priemones (žemę, miškus, 

vandenis, žemės gelmes, 

žaliavas, gamybos įrankius, 

gamybos trobesius, susisiekimo 

ir ryšių priemones ir kt.), kieno 

žinioje yra gamybos priemonės, 
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ar visos visuomenės ar atskirų asmenų, grupių, klasių, pasinaudojančių jomis 

kitiems asmenims, grupėms, klasėms išnaudoti. 

Štai scheminis paveikslas gamybinių jėgų išsivystymo nuo senovės laikų ligi 

mūsų dienų. Perėjimas nuo primityvių akmeninių įrankių prie lanko ir strėlių ir 

ryšium su tuo perėjimas nuo medžioklinio gyvenimo būdo prie gyvulių 

prijaukinimo ir pirmykštės gyvulininkystės; perėjimas nuo akmeninių įrankių prie 

metalinių įrankių (geležinis kirvis, arklas su geležiniu noragu ir kt.) ir, sutinkamai 

su tuo, perėjimas prie augalų auginimo ir prie žemdirbystės; tolimesnis 

pagerinimas metalinių įrankių medžiagai apdirbti, perėjimas prie kalvės dumplių, 

perėjimas prie molinių indų gamybos ir, sutinkamai su tuo, amatų išsivystymas, 

amatų atsiskyrimas nuo žemdirbystės, išsivystymas savarankiškos amatininkinės 

ir vėliau manufaktūrinės gamybos; perėjimas nuo amatininkiškų gamybos įrankių 

prie mašinos ir pavertimas amatininkinės manufaktūrinės gamybos į mašininę 

pramonę; perėjimas prie mašinų sistemos ir atsiradimas modernios stambiosios 

mašinizuotosios pramonės, – toks yra bendras, toli gražu nepilnutinis visuomenės 

gamybinių jėgų išsivystymo paveikslas per visą žmonijos istoriją. Čia suprantama, 

kad gamybos įrankių vystymasis ir gerinimas buvo atliekamas žmonių, turinčių 

santykius su gamyba, o ne nepriklausomai nuo žmonių, – vadinasi, besikeičiant ir 

besivystant gamybos įrankiams, drauge keitėsi ir vystėsi žmonės, kaip svarbiausias 

gamybinių jėgų elementas, keitėsi ir vystėsi jų gamybinis prityrimas, jų įgudimas 

dirbti, jų mokėjimas naudotis gamybos įrankiais. 

Sutinkamai su visuomenės gamybinių jėgų kitėjimu ir išsivystymu per visą 

istoriją – kitėjo ir vystėsi žmonių gamybiniai santykiai, jų ekonominiai santykiai. 

Istorija žino penkis pagrindinius gamybinių santykių tipus: pirminį 

bendruomeninį, vergovinį, feodalinį, kapitalistinį, socialistinį. 

Pirminėje bendruomeninėje 

santvarkoje gamybinių santykių 

pagrindas yra visuomeninė gamybos 

priemonių nuosavybė. Tai iš esmės 

atitinka to laikotarpio gamybinių jėgų 

pobūdį. Akmeniniai įrankiai ir vėliau 

atsiradę lankas ir strėlės darė negalima 

pavieniui kovoti su gamtos jėgomis ir 

plėšriaisiais žvėrimis. Norėdami 

pasirinkti vaistų miške, pasigauti 

žuvies vandenyje, pasistatyti kokį nors 

gyvenamąjį trobesį, žmonės yra 

priversti dirbti bendromis jėgomis, 

jeigu jie nenori mirti badu, būti 

plėšriųjų žvėrių arba kaimyninių 

bendruomenių auka. Bendras darbas veda į bendrą gamybos priemonių, lygiai kaip 

ir gamybos produktų nuosavybę. Čia dar neturima supratimo apie privatinę 

gamybos priemonių nuosavybę, jei neskaitysime asmeninės kai kurių gamybos 

įrankių nuosavybės, įrankių, kurie drauge su tuo yra įrankiai gintis nuo plėšriųjų 

žvėrių. Čia nėra išnaudojimo, nėra klasių. 

Vergovės santvarkoje gamybinių santykių pagrindas yra tai, kad vergų 

savininko nuosavybėje yra gamybos priemonės, o taip pat ir gamybos darbininkas 
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– vergas, kurį vergų 

savininkas gali parduoti, 

nusipirkti, užmušti kaip 

gyvulį. Tokie gamybiniai 

santykiai iš esmės atitinka 

to laikotarpio gamybinių 

jėgų būvį. Vietoje akmeninių 

įrankių dabar žmonės 

vartojo metalinius įrankius, 

vietoje skurdaus ir 

primityvaus medžioklinio 

ūkio, nežinojusio nei 

gyvulininkystės, nei 

žemdirbystės, atsirado 

gyvulininkystė, žemdirbystė, 

amatai, darbo paskirstymas tarp tų gamybos šakų, atsirado galimumas atskiriems 

asmenims ir bendrijoms mainytis produktais, galimumas sukaupti turtus 

nedaugelio rankose, galimumas mažumai pajungti daugumą ir daugumos narius 

paversti vergais. Čia jau nėra bendro ir laisvo visų visuomenės narių darbo 

gamybos procese, – čia viešpatauja priverstinis darbas vergų, kuriuos išnaudoja 

nedirbą vergų savininkai. Dėl to nėra nei bendros gamybos priemonių, lygiai kaip 

ir gamybos produktų nuosavybės. Ją pakeičia privatinė nuosavybė. Čia vergų 

savininkas yra pirmas ir pagrindinis visavertis savininkas. 

Turtingi ir beturčiai, išnaudotojai ir išnaudojamieji, visateisiai ir beteisiai, 

smarki klasinė kova tarp jų – toks yra vergovės santvarkos paveikslas. 

Feodalinėje santvarkoje 

gamybinių santykių pagrindas yra 

tai, kad feodalo nuosavybėje yra 

gamybos priemonės ir ne visiškoje jo 

nuosavybėje gamybos darbininkas – 

baudžiauninkas, kurio feodalas jau 

nebegali užmušti, bet kurį jisai gali 

parduoti, nupirkti. Greta su 

feodaline nuosavybe egzistuoja 

individuali valstiečio ir amatininko 

nuosavybė gamybos įrankiams ir 

savam asmeniniam ūkiui; ši 

nuosavybė remiasi asmeniniu 

darbu. Tokie gamybiniai santykiai iš 

esmės atitinka to laikotarpio gamybinių jėgų būvį. Tolimesnis geležies lydymo ir 

apdirbimo pagerinimas; paplitimas geležinio plūgo ir audžiamųjų staklių; 

tolimesnis išsivystymas žemdirbystės, daržininkystės, vyno gamybos, aliejaus 

gamybos; greta amatininkų dirbtuvių atsiradimas manufaktūros įmonių, – tokie 

yra būdingieji gamybinių jėgų būvio bruožai. 

Naujosios gamybinės jėgos reikalauja, kad darbininkas turėtų gamyboje kurią 

nors iniciatyvą ir palinkimą į darbą, kad jis būtų sudomintas darbu. Dėl to feodalas 

meta vergą, kaip nesudomintą darbu, kaip darbininką visiškai be iniciatyvos, ir 
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verčiau nori turėti reikalą su baudžiauninku, kuris turi savo ūkį, savo gamybos 

įrankius ir kuris šiek tiek sudomintas darbu, kiek tai reikalinga žemei apdirbti ir 

mokėti feodalui natūra iš savo derliaus. 

Privatinė nuosavybė čia toliau vystosi. Išnaudojimas beveik toks pat žiaurus, 

kaip ir vergovėje, – jis tik šiek tiek suminkštintas. Klasių kova tarp išnaudotojų ir 

išnaudojamųjų sudaro pagrindinį feodalinės santvarkos bruožą. 

Kapitalistinėje santvarkoje 

gamybinių santykių pagrindas 

yra kapitalistinė gamybos 

priemonių nuosavybė, be 

gamybos darbininkų – 

samdomųjų darbininkų – 

nuosavybės, kur kapitalistas 

darbininkų negali nei užmušti, 

nei parduoti, nes jie laisvi nuo 

asmeninės priklausomybės, bet 

jie neturi gamybos priemonių ir, 

kad nemirtų badu, yra priversti 

pardavinėti kapitalistui savo 

darbo jėgą ir nešti ant sprando 

išnaudojimo jungą. Greta su 

kapitalistine gamybos priemonių nuosavybe egzistuoja ir iš pradžių labai plačiai 

paplitusi išvaduotų iš baudžiavos valstiečio bei amatininko privatinė gamybos 

priemonių nuosavybė, paremta asmeniniu darbu. Vietoje amatininkiškų dirbtuvių 

ir manufaktūros įmonių atsirado milžiniški, mašinomis aprūpinti fabrikai ir 

gamyklos. Vietoje bajorų dvarų, dirbamų primityviais valstiečių gamybos įrankiais, 

atsirado stambios kapitalistinės ekonomijos, tvarkomos agrotechnikos pagrindu ir 

aprūpintos žemės ūkio mašinomis. 

Naujosios gamybinės jėgos reikalauja, kad gamybos darbininkai būtų 

kultūringesni ir sumanesni, negu užguiti ir tamsūs baudžiauninkai, kad jie 

sugebėtų suprasti mašiną ir teisingai elgtis su ja. Dėl to kapitalistai verčiau nori 

turėti reikalą su laisvais nuo baudžiavos pančių samdomaisiais darbininkais, 

pakankamai kultūringais, kad galėtų teisingai elgtis su mašinomis. 

Bet, išvystęs ligi milžiniško didumo gamybines jėgas, kapitalizmas 

susipainiojo neišsprendžiamuose jam prieštaravimuose. Vis daugiau ir daugiau 

gamindamas prekių ir mažindamas prekių kainas, kapitalizmas aštrina 

konkurenciją, smukdo masę smulkių ir vidutinių privačių savininkų, paverčia juos 

proletarais ir sumažina jų perkamąją galią, dėl to parduoti pagamintas prekes 

pasidaro nebegalima. O plėsdamas gamybą ir sutelkdamas milžiniškuose 

fabrikuose ir gamyklose milijonus darbininkų, kapitalizmas suteikia gamybos 

procesui visuomeninį pobūdį ir tuo pačiu pakerta savo paties bazę, nes 

visuomeninis gamybos proceso pobūdis reikalauja visuomeninės gamybos 

priemonių nuosavybės, o tuo tarpu gamybos priemonių nuosavybė tebelieka 

privatinė kapitalistinė, nesuderinama su visuomeniniu gamybos proceso 

pobūdžiu. 

Šie nesutaikomi prieštaravimai tarp gamybinių jėgų pobūdžio ir gamybinių 

santykių iškyla aikštėn periodinėmis gamybos perprodukcijos krizėmis, kada 
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kapitalistai, nerasdami pajėgiančios mokėti paklausos dėl jų pačių padaryto 

gyventojų masės nuskurdinimo, yra priversti deginti produktus, naikinti 

pagamintas prekes, sustbadyti gamybą, griauti gamybines jėgas, kada milijonai 

gyventojų yra verčiami kęsti nedarbą ir badą ne dėl to, kad trūktų prekių, b et dėl 

to, kad prekių pagaminta perdaug. 

Tai reiškia, kad kapitalistiniai 

gamybiniai santykiai nebeatitinka 

visuomenės gamybinių jėgų būvio ir 

ėmė nesutaikomai joms prieštarauti. 

Tai reiškia, kad kapitalizmas yra 

nėščias revoliucija, pašaukta pakeisti 

dabartinę kapitalistinę gamybos 

priemonių nuosavybę socialistine 

nuosavybe. 

Tai reiškia, kad aštriausia klasinė 

kova tarp išnaudotojų ir išnaudojamųjų 

sudaro pagrindinį kapitalistinės 

santvarkos bruožą. 

Socialistinėje santvarkoje, kuri 

įvykdyta tuo tarpu tik TSR Sąjungoje, 

gamybinių santykių pagrindas yra 

visuomeninė gamybos priemonių 

nuosavybė. Čia jau nėra nei 

išnaudotojų, nei išnaudojamųjų. Pagamintieji produktai skirstomi pagal darbą, 

laikantis principo: „Kas nedirba, tas nevalgo“. Žmonių savitarpio santykiai 

gamybos procese čia apibūdinami kaip laisvų nuo išnaudojimo darbininkų 

draugiško bendradarbiavimo ir socialistinės savitarpio pagalbos santykiai. Čia 

gamybiniai santykiai visiškai atitinka gamybinių jėgų būvį, nes visuomeninį 

gamybos proceso pobūdį sustiprina visuomeninė gamybos priemonių nuosavybė. 

Dėl to TSR Sąjungos socialistinė gamyba nepažįsta periodinių perprodukcijos 

krizių ir su jomis susijusių nesąmonių. 

Dėl to gamybinės jėgos čia vystosi pagreitintu tempu, kadangi jas atitinką 

gamybiniai santykiai duoda joms visišką laisvę taip vystytis. 

Toks yra žmonių gamybinių santykių išsivystymo vaizdas per visą žmonijos 

istoriją. 

Tokia yra gamybinių santykių vystymosi priklausomybė nuo visuomenės 

gamybinių jėgų vystymosi, visų pirma nuo gamybos įrankių vystymosi; dėl tos 

priklausomybės gamybinių jėgų pasikeitimai ir vystymasis anksčiau ar vėliau 

sukelia atitinkamus gamybinių santykių pasikeitimus ir išsivystymą. 
 

„Darbo priemonių1 vartojimas ir sukūrimas, – sako Marksas, – nors užuomazgine forma ir yra 

kai kurių gyvulių rūšių savybė, sudaro specifiškai būdingą žmonių darbo proceso bruožą, ir todėl 

Franklinas apibūdina žmogų kaip gyvulį, gaminantį įrankius. Tokią pat svarbą, kokią turi kaulų 

liekanų struktūra išnykusių gyvulių organizacijai studijuoti, turi ir darbo priemonių liekanos 

išnykusioms visuomeninėms ekonominėms formacijoms studijuoti. Ekonominės epochos skiriasi ne 

tuo, kas gaminama, bet tuo, kaip gaminama… Darbo priemonės yra ne tik žmonių darbo jėgos 

                                                             
1 Žodžiais „darbo priemonės“ Marksas supranta daugiausia gamybos įrankius. – J. St. 
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išsivystymo mastas, bet ir rodiklis tų visuomeninių santykių, kuriuose atliekamas darbas“ (K. 

Marksas, „Kapitalas“, I t., 121 psl., 1935 m. rus. leid.). 

 

Ir toliau: 
 

– „Visuomeniniai santykiai yra glaudžiai susiję su gamybinėmis jėgomis. Įgydami naujų 

gamybinių jėgų, žmonės keičia savo gamybos būdą, o keisdami gamybos būdą, savo gyvenimo 

aprūpinimo būdą, jie keičia visus savo visuomeninius santykius. Rankinės girnos duoda jums 

visuomenę su siuzerenu (feodalu. – J. St.) priešakyje, garinis malūnas – visuomenę su pramonės 

kapitalistu“ (K. Marksas ir F. Engelsas, V t., 364 psl., rus. leid.). 

– „Nepertraukiamai vyksta gamybinių jėgų augimo judėjimas, visuomeninių santykių 

griovimas, idėjų atsiradimas; nejudama tėra tik judėjimo abstrakcija“ (ten pat, 364 psl.). 

 

Apibūdindamas istorinį 

materializmą, suformuluotą 

„Komunistų partijos 

manifeste“, Engelsas sako: 
 

„Ekonominė gamyba ir 

neišvengiamai kylanti iš jos 

visuomenės struktūra bet kurioje 

istorinėje epochoje sudaro pagrindą 

tos epochos politinei ir intelektualinei 

istorijai… Sutinkamai su tuo, nuo to 

laiko, kai suiro pirminis 

bendruomeninis žemės valdymas, 

visa istorija buvo klasių kovos istorija, 

istorija kovos tarp išnaudojamųjų ir 

išnaudotojų, tarp prislėgtųjų ir 

viešpataujančių klasių įvairiose 

visuomeninio išsivystymo pakopose… 

Dabar toji kova pasiekė pakopą, kur 

išnaudojamoji ir engiamoji klasė 

(proletariatas) jau nebegali išsivaduoti 

iš ją išnaudojančios ir engiančios 

klasės (buržuazijos), neišvaduodama 

tuo pat metu visos visuomenės visiems 

laikams nuo išnaudojimo, priespaudos 

ir klasių kovos…“ (Engelso įžanga 

vokiškam „Manifesto“ leidimui). 

 

d) Trečią gamybos ypatybę sudaro tai, kad naujosios gamybinės jėgos ir jas 

atitinką gamybiniai santykiai susidaro ne atskirai nuo senosios santvarkos, ne 

senajai santvarkai išnykus, bet senosios santvarkos gelmėse, susidaro ne kaip iš 

anksto sumanyto, sąmoningo žmonių veikimo rezultatas, bet gaivališkai, 

nesąmoningai, nepriklausomai nuo žmonių valios. Tas susidarymas vyksta 

gaivališkai ir nepriklausomai nuo žmonių valios dėl dviejų priežasčių. 

Pirma, dėl to, kad žmonės nėra laisvi pasirinkti tą ar kitą gamybos būdą, nes 

kiekviena nauja karta, įžengdama į gyvenimą, randa jau parengtas gamybines 

jėgas ir gamybinius santykius, kaip praėjusių kartų darbo rezultatą, dėl to pirmai 

pradžiai ji turi priimti visa tai, ką randa parengta gamybos srityje, ir prisitaikyti 

prie jų, kad galėtų gaminti materialines gėrybes. 
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Antra, dėl to, kad 

tobulindami tą ar kitą 

gamybos įrankį, tą ar kitą 

gamybinių jėgų elementą, 

žmonės nenuvokia, 

nesupranta ir negalvoja apie 

tai, kokių 

visuomeninių rezultatų turi 

duoti tie patobulinimai, o 

tegalvoja tik apie savo 

kasdieninius reikalus, apie tai, 

kad palengvintų savo darbą ir 

gautų sau kurią nors 

tiesioginę, apčiuopiamą 

naudą. 

Kada kai kurie pirminės bendruomeninės visuomenės nariai palaipsniui ir 

apgraibomis žengė nuo akmeninių įrankių prie geležinių įrankių, jie, žinoma, 

nežinojo ir negalvojo apie tai, kokių visuomeninių rezultatų duos ši naujovė, jie 

nesuprato ir nenuvokė, kad perėjimas prie metalinių įrankių reiškia perversmą 

gamyboje, kad jis pagaliau nuves į vergovės santvarką, – jie tiesiog norėjo 

palengvinti savo darbą ir gauti artimiausią naudą, – jų sąmoningas veikimas buvo 

aprėžtas siaurais tos kasdieninės asmeninės naudos rėmais. 

Kai feodalinės santvarkos laikotarpiu jaunoji Europos buržuazija greta 

smulkių cechinių dirbtuvių ėmė kurti stambias manufaktūrines įmones ir tuo 

būdu stūmė į priekį visuomenės gamybines jėgas, ji, žinoma, nežinojo ir negavojo 

apie tai, kokių visuomeninių pasekmių duos ši naujovė, ji nenuvokė ir nesuprato, 

kad ši „mažytė“ naujovė nuves į tokį visuomeninių jėgų persigrupavimą, kuris turi 

baigtis revoliucija ir prieš karaliaus valdžią, kurios malones ji taip didžiai vertino, 

ir prieš bajorus, į kurių eiles neretai svajojo patekti jos geriausieji atstovai, – ji 

tiesiog norėjo atpiginti prekių 

gamybą, išmesti daugiau prekių į 

Azijos ir ką tik atrastos Amerikos 

rinkas ir gauti kuo daugiau pelno, – 

jos sąmoningas veikimas buvo 

aprėžtas siaurais tos kasdieninės 

praktikos dėsniais. 

Kai Rusijos kapitalistai drauge 

su užsienio kapitalistais intensyviai 

ugdė Rusijoje modernią stambią 

mašinizuotą pramonę, palikdami 

carizmą nepaliestą ir atiduodami 

valstiečius suėsti dvarininkams, jie, 

žinoma, nežinojo ir negalvojo apie 

tai, kokių visuomeninių pasekmių 

duos šis rimtas gamybinių jėgų 

augimas, jie nenuvokė ir 

nesuprato, kad šis rimtas šuolis 
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visuomenės gamybinių jėgų srityje nuves į tokį visuomeninių jėgų persigrupavimą, 

kuris leis proletariatui suvienyti su savim valstiečius ir įvykdyti pergalingą 

socialistinę revoliuciją, – jie tiesiog norėjo išsiurbti iš liaudies ūkio kuo daugiau 

pelno, – jų sąmoningas veikimas nėjo toliau nuo jų kasdieninių siaurai praktinių 

reikalų. 

Sutinkamai su tuo Marksas sako: 
 

„Visuomeninėje savo gyvenimo gamyboje (tai yra gamyboje materialinių gėrybių, reikalingų 

žmonėms gyventi. – J. St.) žmonės sueina į tam tikrus, būtinus, nuo jų vaios nepriklausančius 

santykius – gamybinius santykius, kurie atitinka tam tikrą jų materialinių gamybinių jėgų 

išsivystymo pakopą“ (K. Marksas, Rinktiniai raštai, I t., 269 psl., rus. leid.). 

 

Tačiau tai nereiškia, kad gamybinių santykių pasikeitimai ir perėjimas nuo 

senųjų gamybinių santykių į naujus vyktų sklandžiai, be konfliktų, be sukrėtimų. 

Atvirkščiai, toks perėjimas paprastai vyksta revoliuciniu nuvertimu senųjų 

gamybinių santykių ir įtvirtinimu naujų. Ligi tam tikro laikotarpio gamybinių jėgų 

vystymasis ir pasikeitimai gamybinių santykių srityje vyksta gaivališkai, 

nepriklausomai nuo žmonių valios. Bet tai tik ligi tam tikro momento, ligi momento, 

kol atsiradusios ir besivystančios gamybinės jėgos suspės kaip reikiant subręsti. 

Po to, kai naujosios gamybinės jėgos subrendo, esamieji gamybiniai santykiai ir jų 

reiškėjai – viešpataujančiosios klasės – virsta ta „nenugalima“ kliūtimi, kurią 

galima pašalinti iš kelio tik sąmoningu naujųjų klasių veikimu, tų klasių prievartos 

veiksmais, revoliucijos keliu. Čia ypač ryškiai iškyla milžiniškas vaidmuo naujųjų 

visuomeninių jėgų, naujųjų politinių įstaigų, naujosios politinės valdžios, 

pašauktų jėga pašalinti senuosius gamybinius santykius. Pagrindu konflikto, 

kuris kyla tarp naujųjų gamybinių jėgų ir senųjų gamybinių santykių, naujųjų 

ekonominių visuomenės pareikalavimų pagrindu atsiranda naujų visuomeninių 

idėjų, naujosios idėos organizuoja ir mobilizuoja mases, masės susitelkia į naują 

politinę armiją, sukuria naują revoliucinę valdžią ir pasinaudoja ja tam, kad jėga 

pašalintų senąją tvarką gamybinių santykių srityje ir įtvirtintų naują tvarką. 

Gaivališkas vystymosi procesas užleidžia vietą sąmoningam žmonių veikimui, 

ramus vystymasis – prievartiniam perversmui, evoliucija – revoliucijai. 
 

„Proletariatas, – sako Marksas, – kovodamas prieš buržuaziją, būtinai susivienija į klasę… 

revoliucijos keliu padaro save viešpataujančia klase ir kaip viešpataujanti klasė jėga panaikina 

senuosius gamybinius santykius“(„Komunistų partijos manifestas“, 52 psl., 1938 m., rus. leid.). 

 

Ir toliau: 
 

– „Proletariatas savo politiniu viešpatavimu pasinaudos tam, kad žingsnis po žingsnio išplėštų 

iš buržuazijos visą kapitalą, kad visus gamybos įrankius sucentralizuotų rankose valstybės, t. y. 

proletariato, organizuoto kaip viešpataujanti klasė, ir kaip galint greičiau padidintų gamybinių jėgų 

sumą“(ten pat, 50 psl.). 

– „Prievarta yra pribuvėja bet kuriai senai visuomenei, kai toji yra nėščia nauja visuomene“ (K. 

Marksas, „Kapitalas“, I t., 603 psl., 1935 m., rus. leid.). 

 

Štai genialusis istorinio materializmo esmės suformulavimas, kurį davė 

Marksas 1859 metais istorinėje „įžangoje“ jo garsiajai knygai „Dėl politinės 

ekonomijos kritikos“: 
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„Visuomeninėje savo gyvenimo gamyboje žmonės sueina į tam tikrus, būtinus, nuo jų valios 

nepriklausančius santykius – gamybinius santykius, kurie atitinka tam tikrą jų materialinių jėgų 

išsivystymo pakopą. Tų gamybinių santykių visuma sudaro ekonominę visuomenės struktūrą, 

realiąją bazę, ant kurios stūkso juridinis ir politinis antstatas ir kurią atitinka tam tikros visuomeninės 

sąmonės formos. Materialinio gyvenimo gamybos būdas sąlygoja socialinį, politinį ir dvasinį gyvenimo 

procesus apskritai. Ne žmonių sąmonė nulemia jų būtį, bet, atvirkščiai, jų visuomeninė būtis nulemia 

jų sąmonę. Tam tikroje savo išsivystymo pakopoje visuomenės materialinės gamybinės jėgos ima 

prieštarauti esamiems gamybiniams santykiams, arba – kas tėra tik juridinė to išraiška – nuosavybės 

santykiams, kurių viduje jos ligi tol vystėsi. Iš gamybinių jėgų vystymosi formų tie santykiai virsta jų 

pančiais. Tuomet ateina socialinės revoliucijos epocha. Ekonominiam pagrindui pasikeitus, greičiau 

ar lėčiau vyksta perversmas visame milžiniškame antstate. Nagrinėjant tokius perversmus, reikia 

visuomet skirti materialinį, su gamtos mokslų tikslumu konstatuojamą perversmą ekonominėse 

gamybos sąlygose nuo juridinių, politinių, religinių, meninių ar filosofinių, trumpiau: nuo ideologinių 

formų, kuriomis žmonės įsisąmonina tą konfliktą ir kovoja su juo. Kaip apie atskirą žmogų negalima 

spręsti remiantis tuo, ką jisai pats apie save mano, lygiai taip pat negalima spręsti apie tokią 

perversmo epochą pagal jos sąmonę. Atvirkščiai, tą sąmonę reikia aiškinti iš materialinio gyvenimo 

prieštaravimų, iš esančio konflikto tarp visuomeninių gamybinių jėgų ir gamybinių santykių. Nė viena 

visuomeninė formacija nežlunga anksčiau, negu išsivysto visos gamybinės jėgos, kurioms ji duoda 

pakankamai erdvės, ir nauji aukštesni gamybiniai santykiai niekuomet neatsiranda anksčiau, negu 

subręsta materialinės jų gyvavimo sąlygos senosios visuomenės prieglobstyje. Dėl to žmonija 

visuomet tesiima sau tik tokius uždavinius, kuriuos ji gali išspręsti, nes, arčiau įsižiūrėus, visuomet 

pasirodo, kad pats uždavinys atsiranda tik tuomet, kada jau yra materialinės jo išsprendimo sąlygos 

arba jos yra bent susidarymo procese“ (K. Marksas, Rinktiniai raštai, I t., 269-270 psl., rus. leid.). 

 

Toks yra reikalas su marksistiniu materializmu, taikant jį visuomeniniam 

gyvenimui, taikant visuomenės istorijai. 

Tokie yra pagrindiniai dialektinio ir istorinio materializmo bruožai. 

 


