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Towarzysze! Jakkolwiek jest to bardzo smutne, trzeba jednak stwierdzid fakt, że 

w naszej partii wytworzyła się odrębna grupa Bucharina o składzie Bucharin, 

Tomski, Ryków, O istnieniu tej grupy partia dotychczas nic nie wiedziała — 

bucharinowcy starannie ukrywali przed partią fakt istnienia takiej grupy. Teraz 

jednak stało się to wiadome i oczywiste. 

Grupa ta, jak widad z jej oświadczenia, ma swoją odrębną platformę, którą 

przeciwstawia polityce partii. Domaga się ona po pierwsze — wbrew istniejącej 

polityce partii — zwolnienia tempa rozwoju naszego przemysłu, zapewniając, że 

obecne tempo rozwoju przemysłu jest „zgubne". Domaga się ona po drugie — 

również wbrew polityce partii — zwijania budownictwa sowchozów i 

kołchozów, twierdząc, że kołchozy i sowchozy nie odgrywają i nie mogą 

odgrywad poważnej roli w rozwoju naszego rolnictwa. Domaga się ona po 

trzecie — również wbrew polityce partii — ustanowienia całkowitej wolności 

handlu prywatnego i wyrzeczenia się regulującej roli paostwa w dziedzinie 

handlu, twierdząc, że regulująca rola paostwa uniemożliwia rozwój handlu. 

Innymi słowy, grupa Bucharina — to grupa prawicowego odchylenia, grupa 

kapitulancka, walcząca nie o likwidację kapitalistycznych elementów miasta i 

wsi, lecz o ich swobodny rozwój. 

Jednocześnie grupa Bucharina występuje przeciwko stosowaniu środków 

nadzwyczajnych wobec kułactwa i przeciwko „nadmiernemu" obciążaniu 

kułaków podatkami, bezceremonialnie oskarża partię, że stosując te środki w 

istocie rzeczy prowadzi ona rzekomo politykę „wojenno-feudalnego wyzysku 

chłopstwa". To śmiechu warte oskarżenie potrzebne jest Bucharinowi po to, by 

wziąd w obronę kułaków, mieszając przy tym i zwalając do jednego worka 

chłopstwo pracujące i kułactwo. 

Grupa Bucharina domaga się, by partia radykalnie zmieniła swoją politykę w 

duchu platformy tej grupy. Oświadcza ona dalej, że jeśli polityka partii nie 

ulegnie zmianie, to Bucharin, Ryków, Tomski podadzą się do dymisji. 

Takie są fakty, stwierdzone w toku dyskusji na obecnym połączonym 

posiedzeniu Biura Politycznego KC i Prezydium CKK. 
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Rzeczą stwierdzoną jest ponadto, że Bucharin prowadził z polecenia grupy 

zakulisowe pertraktacje z Kamieniewem, mające na celu zorganizowanie bloku 

bucharinowców z trockistami przeciwko partii i jej KC. Jak widad, nie licząc na 

.zwycięstwo swojej platformy w KC naszej partii bucharinowcy uważali za 

potrzebne zorganizowad taki blok za plecami KC partii. 

Czy dawniej były u nas rozbieżności? Tak jest, były. Pierwszy wybuch 

rozbieżności nastąpił u nas przed lipcowym plenum KC (1928 r.). Rozbieżności 

dotyczyły tych samych zagadnieo: zagadnienia tempa rozwoju przemysłu, 

zagadnienia sowchozów i kołchozów, zagadnienia całkowitej wolności handlu 

prywatnego, zagadnienia środków nadzwyczajnych przeciwko kułactwu. 

Jednakże na plenum sprawa skooczyła się wówczas przyjęciem jednolitej i 

wspólnej rezolucji odnośnie do wszystkich tych zagadnieo. Sądziliśmy wtedy 

wszyscy, że Bucharin i jego zwolennicy wyrzekli się swoich błędów i że 

rozbieżności zostały zlikwidowane przez przyjęcie wspólnej rezolucji. Na tym 

właśnie gruncie zrodziło się znane oświadczenie, podpisane przez wszystkich 

członków Biura Politycznego (w lipcu 1928 r.) — oświadczenie o jedności Biura 

Politycznego i nieistnieniu w nim rozbieżności. 

Drugi wybuch rozbieżności nastąpił u nas przed listopadowym plenum KC. 

Artykuł Bucharina „Notatki ekonomisty" wyraźnie świadczył, że w Biurze 

Politycznym nie wszystko jest w porządku, że w każdym razie jeden z członków 

Biura Politycznego usiłuje zrewidowad czy „skorygowad" linię KC. Dla nas, dla 

większości członków Biura Politycznego, nie ulegało w każdym razie wątpliwości, 

że „Notatki ekonomisty" to antypartyjny, eklektyczny artykuł, zmierzający do 

zwolnienia tempa rozwoju przemysłu i do zmiany naszej polityki na wsi w duchu 

znanego listu Frumkina. Do tego należy dodad sprawę dymisji Rykowa, 

Bucharina i Tomskiego. Chodzi o to, że Ryków, Bucharin i Tomski przyszli 

wówczas do komisji do opracowania rezolucji o cyfrach kontrolnych i 

oświadczyli, że podają się do dymisji. Jednakże w toku prac komisji do spraw cyfr 

kontrolnych wszystkie rozbieżności zostały tak czy inaczej usunięte: obecne 

tempo rozwoju przemysłu zostało utrzymane, dalsze rozwijanie budownictwa 

sowchozowego i kołchozowego zaaprobowane, maksymalne opodatkowanie 

kułaków — utrzymane, regulująca rola paostwa w dziedzinie handlu została 

również utrzymana, śmiechu warte oskarżanie partii o prowadzenie polityki 
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„wojenno-feudalnego wyzysku chłopstwa" zostało odrzucone wśród 

powszechnego śmiechu członków komisji, dymisja trójki wycofana. W rezultacie 

— wspólna rezolucja o cyfrach kontrolnych, przyjęta przez wszystkich członków 

Biura Politycznego. W rezultacie — znana uchwała Biura Politycznego, by 

wszyscy członkowie Biura Politycznego deklarowali, zarówno na listopadowym 

plenum KC, jak i poza nim, jednośd i brak rozbieżności w łonie Biura 

Politycznego. 

Czy mogliśmy wtedy wiedzied, że Bucharin, Ryków i Tomski głosują za jednolitą 

rezolucją jedynie dla pozoru, że zachowują w dalszym ciągu swoje szczególne 

punkty rozbieżności z partią, że Bucharin i Tomski w praktyce będą uchylad się 

od pracy w WCSPS, w Kominternie, w „Prawdzie", że w archiwum Kamieniewa 

jest pewna „notatka", z której wynika, że mamy wewnątrz KC odrębną grupę z 

własną platformą, grupę usiłującą zblokowad się z trockistami przeciwko partii? 

Rzecz jasna, nie mogliśmy wiedzied. 

Obecnie jasne jest dla wszystkich, że rozbieżności istnieją, i to rozbieżności 

poważne. Jak widad, laury Frumkina nie dają spad Bucharinowi. Lenin miał po 

tysiąckrod rację, gdy pisał do Szlapnikowa jeszcze w 1916 roku, że Bucharin „jest 

w polityce diabelnie chwiejny"1. Obecnie członkowie grupy Bucharina zarazili się 

tą chwiejnością. 

Rzecz oczywista, iż główne nieszczęście bucharinowców polega na tym, że 

wierzą, są przekonani, iż pofolgowanie kułakowi i danie mu swobody jest 

środkiem rozwiązania naszych trudności zbożowych i wszelkich innych. Sądzą 

oni, że jeśli pofolgujemy kułakowi, nie będziemy ograniczad jego 

eksploatatorskich tendencji, damy mu swobodę itd., to trudności zostaną 

zlikwidowane, a sytuacja polityczna kraju ulegnie poprawie. Jest rzeczą 

zbyteczną dowodzid, że ta naiwna wiara bucharinowców w zbawienną rolę 

kułaka jest tak śmiechu wartym nonsensem, iż nie warto go nawet krytykowad. 

Nieszczęście bucharinowców polega na tym, że nie rozumieją oni mechanizmu 

walki klasowej, nie rozumieją, że kułak jest śmiertelnym wrogiem ludu pracy, 

śmiertelnym wrogiem, całego naszego ustroju. Me rozumieją, że polityka 

folgowania kułakowi i dawania mu swobody oznacza pogorszenie się całej 

sytuacji politycznej naszego kraju, wzrost szans elementów kapitalistycznych w 
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kraju, utratę przez nas biedoty wiejskiej, demoralizację średniaka, zerwanie z 

klasą robotniczą naszego kraju. Nie rozumieją, że żadne dawanie swobody 

kułakowi nie może zmniejszyd naszych trudności zbożowych, bo kułak i tak 

dobrowolnie nie da zboża, jeśli istnied będzie polityka cen skupu zboża i 

regulowania rynku zbożowego przez organy paostwa, wyrzec się zaś polityki 

regulowania handlu przez paostwo nie możemy, jeśli nie chcemy podważyd 

ustroju radzieckiego, dyktatury proletariatu. Nieszczęście bucharinoweów 

polega na tym, że nie rozumieją tych prostych i elementarnych rzeczy. Nie 

mówię już o tym, że polityka dawania swobody elementom kapitalistycznym jest 

i teoretycznie, i politycznie absolutnie nie do pogodzenia z podstawami 

leninowskiej polityki i leninizmu. 

Wszystko to pięknie, mogą powiedzied towarzysze, ale jakie jest wyjście, co 

należy przedsięwziąd w związku z pojawieniem się na scenie grupy Bucharina? 

Większośd towarzyszy wypowiedziała się już w sprawie wyjścia z sytuacji, jaka 

zaistniała. Większośd towarzyszy domaga się, aby zebranie wykazało 

stanowczośd i zdecydowanie odrzuciło dymisję Bucharina i Tomskiego (Ryków 

wycofał już swoją dymisję). Większośd towarzyszy żąda, by połączone 

posiedzenie Biura Politycznego KC i Prezydium CKK potępiło prawicowo-

oportunistyczną, kapitulancką platformę Bucharina, Tomskiego i Rykowa, by 

potępiło próbę Bucharina i jego grupy sklecenia antypartyjnego bloku z 

trockistami. W zupełności przyłączam się do tych wniosków. 

Bucharinowcy nie zgadzają się na takie rozwiązanie. Chcieliby wbrew statutowi 

partii, aby zapewnid im wolnośd ugrupowao frakcyjnych. Chcieliby wbrew 

najżywotniejszym interesom partii, aby zapewnid im wolnośd naruszania uchwał 

partii i KC. Powstaje pytanie — na jakiej podstawie? 

Według nich sprawa wygląda tak: jeśli szeregowi członkowie partii nie 

wypełniają uchwał KC, to należy ich ukarad z całą surowością praworządności 

partyjnej; jeśli zaś uchwały KC naruszają tak zwani przywódcy, powiedzmy 

członkowie Biura Politycznego, to nie tylko nie można ich karad, ale nawet 

poddawad zwykłej krytyce, ponieważ krytykę w tym wypadku uważają za 

„branie w obroty". 
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Rzecz zrozumiała, że partia nie może stanąd na tym fałszywym stanowisku. Jeśli 

będziemy głosid jedne prawa dla przywódców, a inne dla „zwykłych ludzi" w 

partii, to nie pozostanie nawet śladu ani z partii, ani z dyscypliny partyjnej. 

Skarżą się na „branie w obroty". Ale skargi te są szyte grubymi nidmi. Jeśli 

Bucharin ma prawo pisad niedorzeczny, antypartyjny artykuł w rodzaju „Notatek 

ekonomisty", to członkowie partii tym bardziej mają prawo krytykowad taki 

artykuł. Jeśli Bucharin i Tomski udzielają sobie prawa naruszania uchwał KC, 

uparcie uchylając się od pracy na wyznaczonych im stanowiskach, to członkowie 

partii tym bardziej mają prawo krytykowad takie ich postępowanie. Jeśli to się 

nazywa „braniem w obroty", to niech nam wytłumaczą, jak wobec tego 

rozumieją hasło samokrytyki, demokracji wewnątrzpartyjnej itd. 

Powiadają, że Lenin na pewno postąpiłby łagodniej, niż postępuje obecnie KC z 

Tomskim i Bucharinem. Jest to absolutna nieprawda. Sprawa wygląda teraz tak, 

że dwóch członków Biura Politycznego systematycznie narusza uchwały KC, 

uparcie odmawia pozostania na stanowiskach, które wyznaczyła im partia, a KC 

partii, zamiast ich ukarad, już dwa miesiące namawia ich, by pozostali na swoich 

stanowiskach. A przypomnijcie sobie tylko, jak postępował Lenin w takich 

wypadkach. Czyż nie pamiętacie, że towarzysz Lenin z powodu jednego 

niewielkiego błędu Tomskiego zapędził go do Turkiestanu. 

Tomski. Przy łaskawym poparciu Zinowjewa i częściowo twoim. 

Stalin. Jeśli chcesz przez to powiedzied, że Lenina można było przekonad o 

czymś, o czym sam nie był przekonany, może to wywoład tylko śmiech... 

Przypomnijcie sobie drugi fakt, na przykład ze Szlapnikowem, którego Lenin 

proponował wykluczyd z KC za to, że w komórce partyjnej WSNCh krytykował 

jakiś projekt uchwały WSNCh. 

Kto może zaprzeczyd, że obecne przestępstwa Bucharina i Tomskiego, którzy 

ordynarnie naruszają uchwały KC i jawnie formują nową oportunistyczną 

platformę przeciwko partii, są znacznie gorsze od wykroczeo Tomskiego i 

Szlapnikowa w wyżej wskazanym wypadku? A tymczasem KC nie tylko nie żąda 

usunięcia któregokolwiek z nich z KC czy delegowania gdzieś do Turkiestanu, 

lecz ogranicza się do prób przekonania ich, by pozostali na swoich stanowiskach, 
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demaskując oczywiście przy okazji ich niepartyjne, a czasem wręcz antypartyjne 

stanowisko. Jakaż jeszcze łagodnośd jest wam potrzebna? 

Czy nie słuszniej będzie powiedzied, że my, większośd KC, odnosimy się do 

bucharinowców nazbyt liberalnie i tolerancyjnie, że tym samym może 

zachęcamy ich mimo woli do frakcyjnej antypartyjnej „roboty"? 

Czy nie czas już położyd kres temu liberalizmowi? 

Proponuję zatwierdzid wniosek większości uczestników niniejszego zebrania i 

przejśd do bieżących spraw. 

 

Przypisy: 

1. Patrz W. I. Lenin, Dzieła, 4 wyd. ros., t. 35, str. 168.  

 


