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III Kongres Międzynarodówki Komunistycznej obradował w Moskwie od 22 
czerwca do 12 lipca 1921 r. W obradach kongresu brali udział przedstawiciele 
partii komunistycznych, lewicowo-socjalistycznych i socjalistycznych z 49 krajów 
oraz delegaci międzynarodowych związków młodzieży i kobiet. Na kongres 
zaproszono również przedstawicieli grup zbliżonych do Międzynarodówki 
Komunistycznej. 

RKP(b) reprezentowało na kongresie 72 delegatów. Na czele delegacji stał Lenin. 

Lenin został wybrany honorowym przewodniczącym kongresu, kierował całą 
pracą kongresu i opracował Tezy do referatu o taktyce RKP(b). Lenin wygłosił na 
kongresie przemówienie w kwestii włoskiej, przemówienie w obronie taktyki 
Międzynarodówki Komunistycznej oraz referat o taktyce RKP(b). 11 lipca Lenin 
wygłosił przemówienie na naradzie z przedstawicielami niektórych delegacji 
kongresu. 

III Kongres Międzynarodówki po wysłuchaniu referatu Lenina o taktyce RKP(b) 
zaaprobował go jednogłośnie, opowiedział się też za polityką ekonomiczną 
RKP(b) zmierzającą do umocnienia dyktatury proletariatu oraz zaapelował do 
proletariatu całego świata, by stanął po stronie robotników i chłopów Republiki 
Radzieckiej i poszedł ich drogą.  
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I 

TEZY DO REFERATU O TAKTYCE RKP1 WYGŁOSZONEGO NA III 
KONGRESIE MIĘDZYNARODÓWKI KOMUNISTYCZNEJ 

{Pierwotny projekt)  

1. SYTUACJA MIĘDZYNARODOWA RFSRR 

 

Sytuację międzynarodową RFSRR znamionuje w chwili obecnej pewna 
równowaga, która jest wprawdzie nader chwiejna, niemniej jednak stworzyła 
swoisty stan rzeczy w dziedzinie polityki światowej. 

Swoistośd ta polega na tym, co następuje: z jednej strony, międzynarodowa 
burżuazja pała wściekłą nienawiścią do Rosji Radzieckiej, żywi do niej wielką 
wrogośd i w każdej chwili gotowa jest rzucid się na nią, by ją zdławid. Z drugiej 
strony, wszystkie próby interwencji zbrojnej, które kosztowały tę burżuazję setki 
milionów franków, zakooczyły się całkowitym niepowodzeniem, mimo że władza 
radziecka była wówczas słabsza niż obecnie, a rosyjscy obszarnicy i kapitaliści 
posiadali na terytorium RFSRR całe armie. We wszystkich krajach 
kapitalistycznych wzmogła się niezwykle opozycja przeciwko wojnie z Rosją 
Radziecką, zasilając rewolucyjny ruch proletariatu i ogarniając bardzo szerokie 
masy drobnomieszczaoskiej demokracji. Rozbieżności interesów między 
rozmaitymi krajami imperialistycznymi zaostrzyły się i zaostrzają z każdym 
dniem coraz bardziej. Z niezwykłą siłą narasta wśród uciskanych narodów 
Wschodu ruch rewolucyjny setek milionów ludzi. W wyniku tego wszystkiego 
międzynarodowy imperializm — mimo znacznej przewagi sił — nie był w stanie 
zdławid Rosji Radzieckiej i musiał na pewien czas uznad ją lub na wpół uznad oraz 
zawierad z nią umowy handlowe. 

Powstała pewna równowaga, wprawdzie nader nietrwała, nader chwiejna, 
jednakże taka równowaga, że republika socjalistyczna może istnied — oczywiście 
w ciągu niedługiego okresu — w otoczeniu kapitalistycznym. 

 

2. UKŁAD SIŁ KLASOWYCH W SKALI MIĘDZYNARODOWEJ 
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W wyniku takiego stanu rzeczy układ sił klasowych w skali międzynarodowej 
ukształtował się w sposób następujący: 

Międzynarodowa burżuazja, pozbawiona możności prowadzenia otwartej wojny 
przeciwko Rosji Radzieckiej, czai się, czekając na odpowiednią chwilę, kiedy 
okoliczności pozwolą jej wznowid tę wojnę. 

Proletariat przodujących krajów kapitalistycznych wyłonił już wszędzie swoją 
awangardę, partie komunistyczne, które rosną, zmierzając niezachwianie do 
zdobycia większości proletariatu w każdym kraju, niwecząc wpływy starych 
trade-unionistycznych biurokratów i skorumpowanej imperialistycznymi 
przywilejami górnej warstwy klasy robotniczej Ameryki i Europy. 

Drobnomieszczaoska demokracja krajów kapitalistycznych, której czołowy 
odłam reprezentuje Druga Międzynarodówka i Międzynarodówka 21/2, stanowi 
w chwili obecnej główną oporę kapitalizmu, ponieważ pod jej wpływem 
pozostaje większośd lub znaczna częśd zatrudnionych w przemyśle i handlu 
robotników i urzędników, którzy obawiają się, że w razie rewolucji utracą swój 
względny, mieszczaoski dobrobyt stworzony przez przywileje imperializmu. Ale 
pogłębiający się kryzys ekonomiczny pogarsza wszędzie sytuacje szerokich mas, 
toteż okolicznośd ta — obok coraz bardziej oczywistej nieuchronności nowych 
wojen imperialistycznych w warunkach zachowania kapitalizmu — sprawia, że 
wymieniona opora coraz bardziej się chwieje. 

Masy pracujące krajów kolonialnych i półkolonialnych, które stanowią ogromną 
większośd ludności kuli ziemskiej, zostały zbudzone do życia politycznego już na 
początku XX wieku, zwłaszcza przez rewolucję w Rosji, Turcji, Persji i Chinach. 
Wojna imperialistyczna lat 1914—1918 i władza radziecka w Rosji ostatecznie 
przeobrażają te masy w aktywny czynnik polityki światowej i rewolucyjnego 
burzenia imperializmu, chod uporczywie nie dostrzega jeszcze tego oświecone 
drobnomieszczaostwo Europy i Ameryki — między innymi przywódcy 2 
Międzynarodówki i Międzynarodówki 21/2. Na czele tych krajów stoją Indie 
Brytyjskie; rewolucja narasta w nich tym szybciej, im liczniejszy staje się tam 
proletariat przemysłowy i kolejarski, z jednej strony, z drugiej zaś strony — im 
bardziej bestialski staje się terror Anglików, którzy coraz częściej uciekają się 
zarówno do masowych morderstw (Amritsar2) jak i do publicznej chłosty itp. 

 

3. UKŁAD SIŁ KLASOWYCH W ROSJI 
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Wewnętrzną sytuację polityczną Rosji Radzieckiej znamionuje to, że po raz 
pierwszy w dziejach świata widzimy tu istnienie w ciągu całego szeregu lat tylko 
dwóch klas: proletariatu, wychowanego w ciągu dziesięcioleci przez bardzo mło-
dy, ale nowoczesny wielki przemysł maszynowy, oraz drobnego chłopstwa, 
stanowiącego ogromną większośd ludności. 

Wielcy właściciele ziemscy i kapitaliści w Rosji nie znikli, lecz zostali całkowicie 
wywłaszczeni, zupełnie rozbici politycznie jako klasa, której resztki znalazły sobie 
schronienie w aparacie paostwowym władzy radzieckiej. Organizację klasową 
zachowali oni za granicą jako emigracja; emigracja ta liczy prawdopodobnie od 
1,5 do 2 milionów osób, wydaje przeszło pięddziesiąt codziennych gazet 
wszystkich burżuazyjnych i „socjalistycznych" (tj. drobnoburżuazyjnych) partii, 
ma do swej dyspozycji resztki armii i posiada rozgałęzione stosunki z 
międzynarodową burżuazją. Emigracja ta wytęża wszystkie siły i ucieka się do 
wszelkich środków, by zniszczyd władzę radziecką i przywrócid w Rosji 
kapitalizm. 

 

4. PROLETARIAT I CHŁOPSTWO W ROSJI 

 

Wobec takiej sytuacji wewnętrznej w Rosji głównym zadaniem proletariatu 
naszego kraju, jako klasy panującej, jest w chwili obecnej właściwe wytyczenie 
oraz realizacja tych posunięd, które są niezbędne do kierowania chłopstwem, do 
trwałego sojuszu z nim, do przebycia całego szeregu etapów przejściowych w 
kierunku wielkiego, uspołecznionego, zmechanizowanego rolnictwa. Zadanie to 
jest w Rosji szczególnie' trudne zarówno ze względu na zacofanie naszego kraju, 
jak i wskutek niesłychanych zniszczeo wywołanych przez siedem lat wojny 
imperialistycznej i domowej. Ale nawet niezależnie od tych szczególnych 
właściwości zadanie to należy do rzędu najtrudniejszych zadao budownictwa 
socjalistycznego, jakie staną przed wszystkimi krajami kapitalistycznymi — z 
wyjątkiem, byd może, jednej tylko Anglii. Jednakże nawet w odniesieniu do 
Anglii nie należy zapominad, że jeśli klasa drobnych rolników-dzierżawców jest 
tam wyjątkowo nieliczna, to za to wyjątkowo wysoki jest tam odsetek 
robotników i urzędników, którzy prowadzą drobnomieszczaoski tryb życia 
kosztem faktycznej niewoli setek milionów ludzi w koloniach „stanowiących 
własnośd" Anglii. 
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Toteż z punktu widzenia rozwoju światowej rewolucji proletariackiej — 
rozpatrywanej jako jednolity proces — znaczenie okresu, który przeżywa Rosja, 
polega na tym, by wypróbowad i sprawdzid w praktyce politykę, jaką dzierżący w 
swych rękach władzę paostwową proletariat stosuje wobec mas drob-
noburżuazyjnych . 

 

5. SOJUSZ WOJENNY PROLETARIATU I CHŁOPSTWA W RFSRR 

 

Podstawę prawidłowych stosunków wzajemnych między proletariatem a 
chłopstwem w Rosji Radzieckiej stworzył okres lat 1917—1921, kiedy najazd 
kapitalistów i obszarników — popartych zarówno przez całą burżuazję 
światową, jak i przez wszystkie partie drobnoburżuazyjnej demokracji 
(eserowców i mienszewików) — zrodził, umocnił i ukształtował sojusz wojenny 
proletariatu i chłopstwa w obranie władzy radzieckiej. Wojna domowa jest 
najostrzejszą formą walki klasowej, im ostrzejsza zaś jest ta walka, tym szybciej 
spalają się w jej ogniu wszystkie drobnoburżuazyjne złudzenia i przesądy, tym 
wyraźniej sama praktyka wskazuje nawet najbardziej zacofanym warstwom 
chłopstwa, że ocalid je może jedynie dyktatura proletariatu, że eserowcy i 
mienszewicy są w istocie tylko sługusami obszarników i kapitalistów. 

Jeśli jednak sojusz wojenny między proletariatem a chłopstwem stanowił — i 
musiał stanowid — pierwszą formę ich trwałego sojuszu, to nie mógłby się on 
utrzymad nawet przez kilka tygodni bez określonego sojuszu ekonomicznego 
wymienionych klas. Paostwo ¡robotnicze dało chłopu całą ziemię i broniło go 
przed obszarnikiem i kułakiem; chłopi dawali robotnikom żywnośd na kredyt aż 
do czasu odbudowania wielkiego przemysłu. 

 

6. PRZEJŚCIE DO WŁAŚCIWYCH WZAJEMNYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH 
MIĘDZY PROLETARIATEM A CHŁOPSTWEM 

 

Z socjalistycznego punktu widzenia sojusz drobnych chłopów i proletariatu może 
stad się sojuszem całkowicie właściwym i trwałym jedynie wtedy, kiedy 
całkowicie odbudowany transport i wielki przemysł pozwoli proletariatowi 
dostarczad chłopom w zamian za żywnośd wszystkie produkty niezbędne dla 
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nich i dla podźwignięcia ich gospodarki. Wskutek ogromnego zniszczenia kraju 
nie można było w żaden sposób osiągnąd te go od razu. Dla niedostatecznie 
zorganizowanego paostwa kontyngenty były najdostępniejszym środkiem 
pozwalającym przetrwad niesłychanie trudną wojnę z obszarnikami. Nieurodzaj i 
brak paszy w roku 1920 szczególnie spotęgował i tak już dotkliwą nędzę 
chłopów i sprawił, że niezwłoczne przejście do podatku żywnościowego stało się 
rzeczą bezwzględnie konieczną. 

Niezbyt wysoki podatek żywnościowy od razu znacznie polepsza sytuację 
chłopstwa, zainteresowując je jednocześnie w rozszerzaniu obszaru zasiewów i 
udoskonalaniu uprawy roli. 

Podatek żywnościowy stanowi przejście od rekwizycji wszystkich nadwyżek 
zbożowych chłopa do prawidłowej socjalistycznej wymiany produktów między 
przemysłem a rolnictwem. 

 

7. ZNACZENIE I WARUNKI DOPUSZCZENIA PRZEZ WŁADZĘ RADZIECKĄ 
KAPITALIZMU I KONCESJI 

 

Podatek żywnościowy oznacza naturalnie, że chłop może swobodnie 
rozporządzad nadwyżkami, jakie mu pozostają po uiszczeniu podatku. Ponieważ 
w zamian za wszystkie te nadwyżki paostwo nie zdoła dostarczyd chłopu 
artykułów wytworzonych przez socjalistyczną fabrykę, przeto wolnośd handlu 
nadwyżkami nieuchronnie oznacza wolnośd rozwoju kapitalizmu. 

Jednakże we wskazanych granicach nie jest to bynajmniej groźne dla socjalizmu, 
jak długo transport i wielki przemysł pozostają w rękach proletariatu. 
Przeciwnie, w niesłychanie zniszczonym i zacofanym kraju drobnochłopskim 
rozwój kapitalizmu, kontrolowany i regulowany przez paostwo proletariackie (tj. 
w tym sensie — kapitalizmu „paostwowego"), jest korzystny i niezbędny 
(oczywiście tylko w określonym stopniu), ponieważ może przyśpieszyd 
niezwłoczne podźwignięcie się gospodarki chłopskiej. W jeszcze większym 
stopniu dotyczy to koncesji: nie dokonując żadnej denacjonalizacji paostwo 
robotnicze oddaje w dzierżawę poszczególne kopalnie, działki leśne, tereny 
naftowe i tak dalej zagranicznym kapitalistom, by uzyskad od nich dodatkowe 
wyposażenie techniczne i maszyny, które pozwolą nam przyśpieszyd odbudowę 
radzieckiego wielkiego przemysłu. 
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Zapłata, jaką otrzymują koncesjonariusze w postaci części 
wysokowartościowych produktów, jest niewątpliwie daniną paostwa 
robotniczego na rzecz światowej burżuazji; bynajmniej nie ukrywając tego 
powinniśmy dobrze rozumied, że opłaca się nam złożyd tę daninę, byleby tylko 
przyśpieszyd odbudowę naszego wielkiego przemysłu oraz poważną poprawę 
sytuacji robotników i chłopów. 

 

8. SUKCESY NASZEJ POLITYKI APROWIZACYJNEJ 

 

Polityka aprowizacyjna Rosji Radzieckiej w latach 1917— 1921 była niewątpliwie 
bardzo prymitywna, niedoskonała, powodowała wiele nadużyd. Przy 
realizowaniu jej popełniono szereg błędów. Jednakże w danych warunkach była 
ona, na ogół biorąc, jedyną polityką możliwą. Polityka ta spełniła swą misję 
dziejową: ocaliła dyktaturę proletariatu w kraju zniszczonym i zacofanym. Jest 
faktem bezspornym, że polityka ta stopniowo się doskonaliła. W pierwszym roku 
naszej całkowitej władzy (1 VIII 1918 — 1 VIII 1919) paostwo zebrało 110 
milionów pudów zboża; w drugim — 220; w trzecim — ponad 285. 

Obecnie, mając już praktyczne doświadczenie, stawiamy sobie zadanie zebrania 
— i liczymy, że zbierzemy — 400 milionów pudów (wysokośd podatku 
żywnościowego = 240 milionów pudów). Jedynie będąc faktycznym 
posiadaczem dostatecznego funduszu aprowizacyjnego paostwo robotnicze 
może pod względem ekonomicznym pewnie stad na własnych nogach i zapewnid 
chodby powolną, lecz systematyczną odbudowę wielkiego przemysłu oraz 
stworzyd należyty system finansowy. 

 

9. MATERIALNA BAZA SOCJALIZMU I PLAN ELEKTRYFIKACJI ROSJI 

 

Jedyną materialną bazą socjalizmu może byd wielki przemysł maszynowy, zdolny 
do zreorganizowania również rolnictwa. Nie można jednak ograniczad się do tej 
ogólnej tezy. Należy ją skonkretyzowad. Wielki przemysł, odpowiadający po-
ziomowi najnowocześniejszej techniki i zdolny do zreorganizowania rolnictwa — 
to elektryfikacja całego kraju. Mieliśmy dokonad naukowego opracowania planu 
takiej elektryfikacji RFSRR — i pracę tę wykonaliśmy. Przy udziale przeszło 200 
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najwybitniejszych naukowców, inżynierów i agronomów Rosji pracę tę 
zakooczono i wydano na ten temat gruby tom; praca ta została, w ogólnych 
zarysach, zatwierdzona przez VIII Ogólnorosyjski Zjazd Rad w grudniu 1920 
roku3. Obecnie przygotowaliśmy już zwołanie ogólnorosyjskiego zjazdu elektro-
techników, który zbierze się w sierpniu 1921 roku, szczegółowo tę pracę 
zanalizuje, a wówczas zostanie ona ostatecznie zatwierdzona przez czynniki 
paostwowe4. Prace nad pierwszym etapem elektryfikacji obliczone są na 10 lat; 
będą one wymagały około 370 milionów dni roboczych. 

Jeżeli w roku 1918 zbudowano u nas 8 nowych elektrowni (o mocy 4757 kW — 
kilowatów), to w roku 1919 liczba ta wzrosła do 36 (o mocy 1648 kW), a w roku 
1920 — do 100 (o mocy 8699 kW). 

Aczkolwiek początek ten, jak na nasz ogromny kraj, jest niezwykle skromny, to 
jednak został on zrobiony, robota się rozpoczęła i posuwa się coraz raźniej 
naprzód. Po wojnie imperialistycznej, po zaznajomieniu się miliona jeoców w 
Niemczech ze współczesną przodującą techniką, po ciężkim, lecz hartującym 
doświadczeniu trzyletniej wojny domowej — chłop rosyjski nie jest już tym, 
czym był w dawnych czasach. Z każdym miesiącem widzi on coraz jaśniej i coraz 
wyraźniej, że jedynie kierownictwo proletariatu może wyprowadzid masy 
drobnych rolników z niewoli kapitału i doprowadzid je do socjalizmu. 

 

10. ROLA „CZYSTEJ DEMOKRACJI", 2 i 2 1/2 MIĘDZYNARODÓWKI ESEROWCOW 
I MIENSZEWIKOW JAKO SOJUSZNIKÓW KAPITAŁU 

 

Dyktatura proletariatu oznacza nie zaprzestanie walki klasowej, lecz 
kontynuowanie jej w nowej formie i za pomocą nowych środków. Dopóki 
pozostają klasy, dopóki burżuazja, obalona w jednym kraju, udziesięciokrotnia w 
skali międzynarodowej swe ataki na socjalizm, dopóty dyktatura ta jest 
niezbędna. Klasa drobnych rolników nie może w okresie przejściowym nie 
przeżywad szeregu wahao. Trudności sytuacji przejściowej oraz wpływy 
burżuazji nieuchronnie wywołują od czasu do czasu wahania w nastrojach tych 
mas. Proletariat, osłabiony i do pewnego stopnia zdeklasowany wskutek znisz-
czenia jego podstawy życiowej — wielkiego przemysłu maszynowego — ma do 
spełnienia bardzo trudne i najdonioślejsze zadanie historyczne: wytrwad wbrew 
tym wahaniom i wypełnid swą misję wyzwolenia pracy spod jarzma kapitału. 
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Politycznym wyrazem wahao drobnej burżuazji jest polityka 
drobnoburżuazyjnych partii demokratycznych, tj. partii 2 i 2V2 
Międzynarodówki, jakimi w Rosji są partie eserowców („socjalistów-
rewolucjonistów") i mienszewików. Mając teraz swe sztaby generalne i gazety za 
granicą, partie te w istocie rzeczy kroczą w bloku z całą burżuazyjną 
kontrrewolucją i wiernie jej służą. 

Mądrzy przywódcy wielkiej burżuazji rosyjskiej, z Milukowem, przywódcą partii 
„kadetów" („konstytucyjnych demokratów") na czele, zupełnie jasno, dokładnie 
i otwarcie określili tę rolę drobnoburżuazyjnej demokracji, tzn. eserowców i 
mienszewików. W związku z powstaniem kronsztadzkim, w którym mienszewicy, 
eserowcy i białogwardziści występowali wspólnie, Milukow opowiedział się za 
hasłem „Rady bez bolszewików". Rozwijając tę myśl, pisał on: „honorowe 
miejsce" dla eserowców i mienszewików („Prawda" nr 64, 1921 r., cytat z 
paryskiego pisma „Poslednije Nowosti"5), oni bowiem mają dokonad pierwszego 
przesunięcia władzy — od bolszewików do nich. Milukow, przywódca wielkiej 
burżuazji, wysnuwa słuszne wnioski ze wszystkich rewolucji; rewolucje te 
wykazały, że demokracja drobnoburżuazyjna nie jest zdolna do utrzymania 
władzy, że zawsze służy tylko za osłonę dyktatury burżuazji, za szczebel do 
wszechwładzy burżuazji. 

Rewolucja proletariacka w Rosji raz jeszcze potwierdza to doświadczenie lat 
1789—1794 i 1848—1849, potwierdza słowa F. Engelsa,- który w liście de Bebla 
z dnia 11 XII 1884 roku pisał: 

...„Czysta demokracja... w momencie rewolucji uzyska chwilowe znaczenie... 
jako ostatnia deska ratunku całej gospodarki burżuazyjnej, a nawet feudalnej... 
Zupełnie tak samo w miesiącach od marca do września 1848 roku wszystkie siły 
feudalno-biurokratyczne popierały liberałów, aby utrzymad w karbach 
rewolucyjne masy... W każdym razie w dniu kryzysu i nazajutrz po nim jedynym 
naszym przeciwnikiem będą wszystkie reakcyjne siły grupujące się wokół czystej 
demokracji, a tego, jak sądzę, nie należy tracid z oczu" (opublikowane po rosyj-
sku w gazecie „Kommunisticzeskij Trud"6, 1921 roku, nr 360 z 9 VI 1921, w 
artykule tow. W. Adoratskiego: Marks i Engels o demokracji. Po niemiecku w 
książce: Fryderyk Engels: Testament polityczny, Berlin, 1920; nr 12 
„Międzynarodowej Biblioteki Młodzieży", s. 19) . 

 

N. Lenin 
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Moskwa, Kreml, 13 VI 1921. 

Opublikowane w 1921 r. w oddzielnej broszurze 

 

 

 

 

 

II 

UWAGI DO PROJEKTÓW TEZ W SPRAWIE TAKTYKI 
PRZYGOTOWANE NA III KONGRES MIĘDZYNARODÓKI 

KOMUNISTYCZNEJ 

LIST DO ZINOWJEWA7 

 

Sedno w tym, że Levi pod względem politycznym ma w wielu sprawach rację. 
Niestety popełnił kilka czynów naruszających dyscyplinę i za to partia go 
usunęła. 

Tezy Thalheimera i Beli Kuna są z gruntu niesłuszne politycznie. Frazesy i zabawa 
w lewicowośd. 

Radek jest chwiejny i zepsuł swój początkowy projekt ustępując w szeregu 
wypadków przed wygłupami „lewicowców". Już pierwsze jego ustępstwo jest 
niezwykle znamienne: § 1 jego tez: Umgrenzung der Fragen *Zakres zagadnieo+ 
przedtem stwierdzał: „zdobycie większości klasy robotniczej (dla zasad 
komunizmu)" (zauważcie to). Poprawiono (verballhornt [zniekształcono+): 
„zdobycie społecznie decydujących części klasy robotniczej". 

Perełka! Osłabiad w tym miejscu, w takim kontekście, koniecznośd zdobycia „dla 
zasad komunizmu" właśnie większości klasy robotniczej to zaiste szczyt głupoty. 

Aby zdobyd władzę, trzeba w pewnych warunkach (a więc również już po 
zdobyciu większości klasy robotniczej dla zasad komunizmu) zadad cios w 
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decydujące miejsce przez większośd społecznie decydujących części klasy 
robotniczej. 

Przeinaczyd verballhornen tę istotną prawdę tak, by w §1 ogólnych zadao 
Międzynarodówki Komunistycznej o zdobyciu klasy robotniczej dla zasad 
komunizmu osłabiad tezę o konieczności zdobycia w ię ks zo ś c i  klasy 
robotniczej — to klasyczny wzór nieroztropności Beli Kuna i Thalheimera (minę 
ma, niech go diabli, solidną, ale w istocie rzeczy wart, by go rózgami bid) oraz... 
zbyt pochopnej ustępliwości Radka. 

Tezy Radka były nazbyt rozwlekłe, niesprecyzowane, bez centralnego akcentu 
politycznego, a Radek jeszcze bardziej rozwodnił je, zepsuł bezapelacyjnie. 

Co robid? Zbyt wiele zaprzepaszczono — czasu i pracy. 

Jeśli nie chcecie otwartej bitwy na kongresie, to wysuwam następujące 
propozycje: 

1. Już dzisiaj (skoro Bucharin zapewnia, że dzisiaj, nie później, powinniście 
rozstrzygnąd rzecz najważniejszą: warto by odwlec) odrzucid całkowicie w 
ścisłym głosowaniu tezy Thalheimera i Beli Kuna jako pryncypialnie niesłuszne. 
Stwierdzid to w pisemnej formie. Wszystko zepsujecie, jeśli nie uczynicie tego i 
okażecie pobłażliwośd. 

2. Wziąd za podstawę początkowy projekt Radka, nie „ulepszony" poprawkami, 
których jeden przykład podałem. 

3. Polecid 1—3 osobom, by skróciły ten tekst i skorygowały go tak, żeby przestał 
byd (jeśli to możliwe!) niesprecyzowany oraz żeby rzeczywiście wysuwał na czoło 
w sposób wyraźny, niedwuznaczny, jako idee centralne, następujące tezy: 

Partie komunistyczne jeszcze nigdzie nie zdobyły większości (klasy robotniczej): 
nie tylko dla kierownictwa organizacyjnego, ale i dla zasad komunizmu. To jest 
podstawą wszystkiego. „Osłabiad" ów fundament jedynej rozsądnej taktyki — to 
kar y g od na  l e k k om y ś ln oś d .  

Stąd: niemniej wstrząsy rewolucyjne możliwe są bardzo niedługo wobec 
mnóstwa materiału wybuchowego w Europie; w wyjątkowych wypadkach 
możliwe jest również osiągnięcie łatwego zwycięstwa przez klasę robotniczą. Na 
tej jednak możliwości budowad teraz taktykę Międzynarodówki Komunistycznej 
nie ma sensu; nie ma sensu i wręcz niepożądane jest pisad i mówid, jakoby 
zakooczył się okres propagandy i zaczął się okres czynów. 
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Oto na czym Międzynarodówka Komunistyczna powinna opierad swą taktykę: 
systematycznie i nieugięcie zdobywad większośd klasy robotniczej, przede 
wszystkim w obr ę b ie  starych zw ią z ków  zaw od ow y c h .  Wówczas przy 
wszelkim obrocie wydarzeo na pewno zwyciężymy. „Zwyciężyd" zaś na krótko, i 
to przy wyjątkowo szczęśliwym obrocie wydarzeo, potrafi nawet dureo. 

Stąd wynika, że taktyka „listu otwartego" jest konieczna wszędzie. Trzeba to 
stwierdzid wyraźnie, dokładnie i jasno, albowiem wahania w sprawie „listu 
otwartego" są szczególnie szkodliwe, szczególnie haniebne i szczególnie 
rozpowszechnione. Trzeba to szczerze przyznad. Wszystkich tych, którzy nie 
zrozumieli konieczności taktyki „listu otwartego", należy najpóźniej w miesiąc po 
III Kongresie Międzynarodówki Komunistycznej usunąd z Międzynarodówki 
Komunistycznej. Widzę teraz wyraźnie, że popełniłem błąd głosując za 
przyjęciem KAPD8, trzeba ten błąd jak najszybciej i jak najbardziej stanowczo 
skorygowad. 

Zamiast myślą rozpływad się po drzewie9, jak to czyni Radek, należy raczej 
przetłumaczyd cały tekst (po niemiecku zaś: przytoczyd cały tekst) „listu 
otwartego" i rozgryźd jego znaczenie i sam ten list jako wzór. 

Na tym ograniczyłbym ogólną rezolucję o taktyce. 

Tylko wówczas będzie nadany ton. Główna myśl będzie jasna. Nie będzie 
mglistości. Nie będzie możliwości, by każdy odczytał to, co zechce (jak to jest u 
Radka). 

Wówczas początkowy projekt Radka skurczyłby się co najmniej czterokrotnie. 

Czas już przestad pisad i uchwalad broszury zamiast tez. Nawet w razie braku 
sporu wśród nas wszystkich poszczególne błędy są w tym systemie możliwe. A 
biorąc pod uwagę płynnośd i spornośd *tych tez+, narazimy się na ogromne 
błędy i zepsujemy całą sprawę. 

A poza tym, jeśli już bardzo język was świerzbi, to można dodad uzupełnienie: na 
podstawie takiej taktyki, w szczególności, w charakterze przykładu, nie jako 
zasadę, lecz właśnie w charakterze przykładu, dodajemy jeszcze to a to. 

Dalej. 

Wyciągad wniosek, że Serrati i Levi reprezentują jeden i ten sam „oportunizm" 
— to bzdura. Serrati jest winien; czego? Trzeba powiedzied wyraźnie, jasno, o 
sprawie włoskiej10, a nie o sprawie ogólnej taktyki. Winien jest tego, że nastąpił 
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rozłam z komunistami, że nie usunął reformistów, Turatiego i ski. Dopóki tego 
nie uczynicie, towarzysze włoscy, będziecie poza Międzynarodówką 
Komunistyczną. Usuwamy was. 

 

Jeśli zaś chodzi o komunistów włoskich — oto nasze najbardziej poważne wobec 
was zalecenie i zarazem postulat: dopóki nie potrafiliście wytrwale, cierpliwie, 
umiejętnie przekonywad i przyciągad do siebie większości robotników spod 
znaku Serratiego, dopóty nie macie się co chełpid, nie bawcie się w lewicowośd. 
„Fali Levi" *„Kazus Levi"+ to nie ogólna taktyka, lecz ocena Märzaktion 
*wystąpienia marcowego+, problemu niemieckiego. Brandler mówi: była 
defensywa. Rząd dopuszczał się prowokacji. 

Przypuśdmy, że to prawda, że fakty takie rzeczywiście miały miejsce. 

Jaki stąd wniosek? 

1) Ze wszystkie krzyki o ofensywie były błędne i bzdurne — a było ich mnóstwo. 

2) Że błędem była taktyka nawoływania do ogólnego strajku, skoro rząd dopuścił 
się prowokacji, pragnąc wciągnąd do walki niewielką twierdzę komunizmu (ów 
okręg centralny, w którym komuniści mieli już za sobą większośd). 

3) Tego rodzaju błędów należy na przyszłośd unikad, w Niemczech bowiem jest 
szczególna sytuacja, kiedy 20 000 robotników zamordowano podczas wojny 
domowej — na skutek sprytnych manewrów prawicy.  

4) Nazywanie „puczem", a tym bardziej „bakuninowskim puczem" defensywy 
setek tysięcy robotników (Brandler wy mienia nawet milion. Czy aby nie łże? Nie 
p r z e s a d za ?  Dlaczego nie ma liczb odnośnie do poszczególnych terytoriów, 
poszczególnych miast???) — to gorzej niż błąd, to pogwałcenie dyscypliny 
rewolucyjnej. Ponieważ zaś Levi winien jest jeszcze ponadto takich to naruszeo 
(trzeba dokładnie, nader ostrożnie wymienid je), to zasłużył na karę, słusznie 
zasłużył na usunięcie. 

Trzeba wyznaczyd termin, na jaki się usuwa, powiedzmy, chociażby półroczny. 
Potem zezwala się mu znowu prosid o przyjęcie do partii, a Międzynarodówka 
Komunistyczna zaleci go przyjąd, jeś l i  w ciągu tego okresu będzie zachowywał 
się lojalnie. 

Poza broszurą Brandlera jeszcze nic nie przeczytałem, piszę więc to wszystko 
jedynie na podstawie broszur Leviego i Brandlera. Brandler dowiódł — jeśli 
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dowiódł — tylko jednego: Märzaktion nie była „bakuninowskim puczem" (za 
taką obelgę trzeba było Leviego usunąd *z partii+), lecz bohaterską obraną ze 
strony rewolucyjnych robotników, a były ich setki tysięcy; niezależnie jednak od 
stopnia ich bohaterstwa, nie wolno n a  pr zy s z ł o ś d  przyjmowad takiej bitwy 
sprowokowanej przez rząd, który zamordował już na-skutek swych prowokacji, 
w okresie od stycznia 1919, 20 000 robotników, n ie  wolno dopóty, dopóki 
komuniści nie będą mieli za sobą większości w całym kraju, a nie tylko w 
niewielkim rejonie. 

(Dni lipcowe 1917 roku nie były puczem bakuninowskim. Za wydawanie takiej 
oceny my usunęlibyśmy z partii. Dni lipcowe były bohaterską ofensywą. Ale jaki 
wyciągnęliśmy wniosek: następnym razem takiej bohaterskiej ofensywy nie 
podejmiemy przedwcześnie. Przedwczesne przyjęcie ogólnej bitwy — oto istota 
Märzaktion. Nie pucz, lecz błąd, złagodzony bohaterską defensywą setek 
tysięcy). 

Sprawa Smerala. Czy nie należałoby powoład się chodby na 2—3 dokumenty? 

Nie byłoby grzechem, gdyby dla Międzynarodówki Komunistycznej można było 
wydawad drukiem chociaż po 2 dokumenty (po 2—4 stroniczki) o każdym kraju. 

Jakie są fakty w sprawie Smerala? W sprawie Strassera? Nie zapominad o jednej 
z najważniejszych rzeczy: z pierwszych tez Radka koniecznie usunąd wszystko, co 
odnosi się do „partii oczekiwania", do potępiania tego. Wszystko wyrzucid 11. 

Co do Bułgarii, Serbii (Jugosławii?) i Czechosłowacji — sprawę t y c h  krajów 
trzeba postawid konkretnie, oddzielnie, jasno i wyraźnie. 

Jeśli nie jesteśmy w tej sprawie zgodni, składam wniosek, by zwoład Biuro 
Polityczne. 

 

10 czerwca 1921 r. 

 Lenin 

  

III 

PRZEMÓWIENIE W OBRONIE TAKTYKI MIĘDZYNARODÓWKI 
KOMUNISTYCZNEJ 1 LIPCA 
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Towarzysze, bardzo żałuję, ale muszę ograniczyd się do samoobrony. (Śmiech). 
Mówię — bardzo żałuję, bo po zapoznaniu się z przemówieniem tow. 
Terraciniego i z poprawkami wniesionymi przez trzy delegacje chciałbym bardzo 
przejśd do ofensywy, gdyż przeciw poglądom, których bronili Terracini i te 3 
delegacje, konieczne są, właściwie mówiąc, działania ofensywne. Jeżeli kongres 
nie będzie prowadził zdecydowanej ofensywy przeciw takim błędom, przeciw 
takim „lewicowym" bzdurom, to cały ruch skazany będzie na zagładę. Takie jest 
moje głębokie przekonanie. Ale my jesteśmy zorganizowanymi i 
zdyscyplinowanymi marksistami. My nie możemy zadowalad się 
przemówieniami przeciwko poszczególnym towarzyszom. 

Nam, Rosjanom, te lewicowe frazesy obrzydły już do mdłości. My jesteśmy 
ludźmi organizacji. Opracowując nasze plany musimy działad w sposób 
zorganizowany i usiłowad znaleźd słuszną linię. Oczywiście, dla nikogo nie jest 
tajemnicą, że nasze tezy są kompromisem. Ale dlaczego by nie miało tak byd? 
Wśród komunistów, którzy zwołują już trzeci kongres i którzy opracowali 
określone podstawowe zasady — kompromisy w pewnych warunkach są 
konieczne. Nasze tezy, przedstawione przez delegację rosyjską, zostały 
przestudiowane i przygotowane jak najbardziej skrupulatnie oraz były 
rezultatem długich rozważao i narad z różnymi delegacjami. Mają one na celu 
ustalenie zasadniczej linii Międzynarodówki Komunistycznej i są niezbędne 
szczególnie teraz, gdy nie tylko formalnie potępiliśmy prawdziwych centrystów, 
ale i wydaliliśmy ich z partii. Takie są fakty. Muszę wziąd te tezy w obronę. I jeśli 
teraz zjawia się Terracini i stwierdza, iż powinniśmy kontynuowad walkę z 
centrystami, a potem opowiada, jak się zamierza tę walkę prowadzid, to 
oświadczam, że jeżeli te poprawki mają oznaczad pewien kierunek, to z 
kierunkiem tym należy prowadzid nieubłaganą walkę, gdyż w przeciwnym razie 
nie ma komunizmu i nie ma Międzynarodówki Komunistycznej. Dziwi mnie, że 
Komunistyczna Partia Robotnicza Niemiec nie podpisała się pod tymi 
poprawkami. (Śmiech). Przecież posłuchajcie tylko, czego broni Terracini i jak 
brzmią te poprawki. Zaczynają się one w ten sposób: „Na stronie pierwszej, w 
kolumnie, w dziewiętnastym wierszu należy wykreślid słowo: «większośd...»". 
Większośd! To jest niezwykle niebezpieczne! (Śmiech).  I dalej: zamiast słowa 
„podstawowe zasady" należy wprowadzid słowo „cele". Podstawowe zasady i 
cele — to dwie różne rzeczy: przecież jeżeli chodzi o cele, to i anarchiści będą się 
z nami zgadzali, bo i oni są za zniesieniem wyzysku i różnic klasowych. 
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W życiu swym spotykałem się i rozmawiałem z niewieloma anarchistami, ale 
mimo to poznałem ich dostatecznie. Niekiedy udawało mi się dojśd z nimi do 
porozumienia, jeżeli chodzi o cele, ale nigdy jeżeli chodzi o zasady. Zasady — to 
nie cel, nie program, nie taktyka i nie teoria. Taktyka i teoria — to nie zasady. Co 
różni nas od anarchistów, jeżeli chodzi o zasady? Zasady komunizmu polegają na 
ustanowieniu dyktatury proletariatu i na zastosowaniu przymusu paostwowego 
w okresie przejściowym. Takie są zasady komunizmu, ale to nie jest jego cel. 
Toteż towarzysze, którzy zgłosili taką propozycję, popełnili błąd. 

Po drugie, jest tam powiedziane: „Należy wykreślid słowo «większośd»". 
Przeczytajmy wszystko: 

„III Kongres Międzynarodówki Komunistycznej przystępuje do zrewidowania 
zagadnieo taktyki w warunkach, kiedy w wielu krajach obiektywna sytuacja 
zaostrzyła się w sensie rewolucyjnym i kiedy powstało wiele masowych partii 
komunistycznych, które w swej rzeczywistej walce rewolucyjnej nie ujęły zresztą 
nigdzie w swe ręce faktycznego kierownictwa większością klasy robotniczej". 

I oto chce się wykreślid słowo „większośd". Jeżeli nie możemy dojśd do 
porozumienia w takich prostych sprawach, to nie rozumiem, jak możemy razem 
pracowad i prowadzid proletariat do zwycięstwa. W takim razie nie ma się 
czemu dziwid, że nie możemy dojśd do porozumienia również i w sprawie zasad. 
Pokażcie mi taką partię, która by już pozyskała większośd klasy robotniczej. 
Terracini nawet nie pomyślał o tym, żeby przytoczyd jakiś przykład. Bo też 
takiego przykładu ¡nie ma. 

Tak więc: zamiast „zasad" wprowadzid słowo „cele", a słowo „większośd" 
wykreślid. Uprzejmie dziękuję! My na to nie pójdziemy. Nawet niemiecka partia 
— jedna z najlepszych — 

0 ta nie ma za sobą większości klasy robotniczej. To fakt. My, stojący w obliczu 
najcięższej walki, nie boimy się powiedzied tej prawdy, a tu oto są trzy delegacje, 
które pragną zacząd od nieprawdy, bo jeżeli kongres wykreśli słowo „większośd", 
to przez to pokaże, że chce nieprawdy. Jest to najzupełniej jasne. 

Następnie mamy taką poprawkę: „Na stronie czwartej, w kolumnie pierwszej, w 
wierszu dziesiątym słowa «List otwarty» itd. «należy wykreślid»". Słyszałem już 
dziś jedno przemówienie, w którym znalazłem tę samą myśl. Ale tam było to 
całkiem naturalne. Było to przemówienie tow. Hempla, członka Komunistycznej 
Partii Robotniczej Niemiec. Powiedział on: „List otwarty był aktem 
oportunizmu". Ku memu największemu ubolewaniu i głębokiemu wstydowi 
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spotykałem się już w prywatnych rozmowach z tego rodzaju poglądami. Ale 
kiedy na kongresie po tak długotrwałej dyskusji oznajmia się, że „List otwarty" 
jest oportunistyczny — to jest to wstyd i haoba! I oto zjawia się tow. Terracini i 
występując w imieniu trzech delegacji chce wykreślid słowa „List otwarty". Po 
cóż więc prowadzi się walkę z Komunistyczną Partią Robotniczą Niemiec? „List 
otwarty" — to wzorowe posunięcie polityczne. Tak powiedziane jest w naszych 
tezach. I my musimy bezwzględnie przy tym obstawad. Jest on wzorowy jako 
pierwszy akt praktycznej metody pozyskiwania większości klasy robotniczej. Ten, 
kto nie rozumie, że w Europie — gdzie prawie wszyscy proletariusze są 
zorganizowani — powinniśmy zdobyd większośd klasy robotniczej, ten jest 
stracony dla ruchu komunistycznego, ten nigdy się niczego nie nauczy, jeżeli w 
ciągu trzech lat wielkiej rewolucji jeszcze się tego nie nauczył. 

Terracini powiada, że w Rosji odnieśliśmy zwycięstwo, mimo że partia była 
bardzo mała. Jest on niezadowolony, że w odniesieniu do Czechosłowacji 
powiedziano to, co mówi się w tezach. Jest tu 27 poprawek i gdybym zechciał je 
krytykowad, musiałbym, podobnie jak niektórzy mówcy, strawid co najmniej trzy 
godziny na mówieniu... Oświadczano tu, że w Czechosłowacji partia 
komunistyczna liczy od 300 do 400 tysięcy członków, że trzeba pozyskad 
większośd, stworzyd niezwyciężoną siłę i nadal pracowad nad pozyskaniem 
nowych mas robotniczych. Terracini już jest gotów do ataku. Powiada on: jeżeli 
w partii jest już 400 tysięcy robotników, to po co nam więcej? Wykreślid! 
(Śmiech). Boi się on słowa „masy" i chce to słowo wymazad. Tow. Terracini 
niewiele zrozumiał z rewolucji rosyjskiej. 

Myśmy byli w Rosji maleoką partią, ale z nami była prócz tego również 
większośd Rad Delegatów Robotniczych i Chłopskich w całym kraju. (Głos: 
„Racja!") A czy wy to macie? Z nami była blisko połowa wojska, które liczyło 
wówczas co najmniej 10 milionów ludzi. Czyż macie za sobą większośd wojska? 
Pokażcie mi taki kraj! Jeśli te poglądy tow. Torraciniego podzielają jeszcze trzy 
delegacje, to w Międzynarodówce nie wszystko jest w porządku! W takim razie 
powinniśmy powiedzied: „Stop! Zdecydowana walka! Inaczej Międzynarodówka 
Komunistyczna zginie". 

Na podstawie własnego doświadczenia muszę powiedzied, że chociaż zajmuję 
pozycję obronną (śmiech) — celem mego przemówienia i jego zasadą jest walka 
o rezolucje i tezy przedstawione przez naszą delegację. Oczywiście, pedanterią 
byłoby twierdzid, że nie można w nich zmieniad ani jednej litery. Wypadło mi 
przeczytad niemało rezolucji i dobrze wiem, że do każdego wiersza można by 
tam wnieśd doskonałe poprawki. Ale to byłoby pedanterią. Jeżeli zaś teraz mimo 
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wszystko oświadczam, że co się tyczy sensu politycznego, to nie można tu 
zmienid ani jednej litery, to dlatego, iż poprawki, jak widzę, mają całkiem 
określony charakter polityczny, oraz dlatego, iż prowadzą one na drogę 
szkodliwą i niebezpieczną dla Międzynarodówki Komunistycznej. Dlatego też i ja, 
i my wszyscy, i delegacja rosyjska musimy nalegad, by nie zmieniano w tezach 
ani jednej litery. Myśmy nie tylko potępili nasze elementy prawicowe — myśmy 
je wypędzili. Ale jeżeli z walki przeciw prawicowcom urządza się sport, jak to 
robi Terracini, to powinniśmy powiedzied: „Dośd! Inaczej niebezpieczeostwo 
stanie się zbyt poważne!" 

Terracini bronił teorii walki ofensywnej12. Sławetne poprawki proponują w tej 
sprawie formułę długą na dwie—trzy strony. Nie mamy potrzeby ich czytad. 
Wiemy, co tam jest napisane. Terracini powiedział zupełnie wyraźnie, o co 
chodzi. Bronił on teorii ofensywy wskazując na „tendencje dynamiczne" i na 
„przejście od bierności do aktywności". My, w Rosji, mamy już dostateczne 
polityczne doświadczenie walki z centrystami. Już 15 lat temu prowadziliśmy 
walkę z naszymi oportunistami i centrystami, jak również z mienszewikami, i 
odnieśliśmy zwycięstwo nie tylko nad mienszewikami, ale i nad półanarchistami. 

Gdybyśmy tego nie zrobili, to nie bylibyśmy w stanie utrzymad władzy w swych 
rękach nie tylko w ciągu trzech i pół lat, ale nawet w ciągu trzech i pół tygodni, i 
nie moglibyśmy zwoływad tu kongresów komunistycznych. „Tendencje 
dynamiczne", „przejście od bierności do aktywności" — wszystko to są frazesy, 
którymi posługiwali się przeciwko nam lewicowi eserowcy. Teraz siedzą oni w 
więzieniach, bronią tam „celów komunizmu" i myślą o „przejściu od bierności do 
aktywności". (Śmiech). Tak argumentowad, jak to się robi w zaproponowanych 
poprawkach — nie sposób, ponieważ nie ma w nich ani marksizmu, ani 
doświadczenia politycznego, ani argumentacji. Czyż my w naszych tezach 
rozwijaliśmy ogólną teorię rewolucyjnej ofensywy? Czyż Radek albo ktokolwiek z 
nas popełnił podobne głupstwo? Myśmy mówili o teorii ofensywy w odniesieniu 
do całkiem określonego kraju i do całkiem określonego okresu. 

Możemy z naszej walki z mienszewikami przytoczyd wypadki, które wykazują, że 
jeszcze przed pierwszą rewolucją można było spotkad ludzi wątpiących w to, że 
rewolucyjna partia powinna byd w ofensywie. Jeżeli u jakiegoś socjaldemokraty 
— wówczas wszyscy tak się nazywaliśmy — pojawiały się takie wątpliwości, 
rozpoczynaliśmy z nim walkę i mówiliśmy, że jest on oportunistą, że nic nie 
rozumie z marksizmu i dialektyki partii rewolucyjnej. Czyż partia może spierad 
się o to, czy w ogóle dopuszczalna jest rewolucyjna ofensywa? Ażeby u nas 
znaleźd takie przykłady, trzeba byłoby cofnąd się o piętnaście lat wstecz. Jeżeli 
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jest taki centrysta albo zamaskowany centrysta, który kwestionuje teorię 
ofensywy, to takich ludzi trzeba natychmiast wykluczad. Ta sprawa nie powinna 
wywoływad sporów. A fakt, że jeszcze teraz, po trzech latach istnienia 
Międzynarodówki Komunistycznej, prowadzimy spory co do „tendencji 
dynamicznych", co do „przejścia od bierności do aktywności" — jest wstydem i 
haobą. 

Co do tego nie ma różnicy zdao między nami a tow. Radkiem, który wspólnie z 
nami opracował te tezy. Byd może, iż wszczynanie w Niemczech dyskusji o teorii 
ofensywy rewolucyjnej wówczas, gdy rzeczywista ofensywa nie została 
przygotowana — było niezupełnie słuszne. Jednakże marcowe wystąpienie jest 
dużym krokiem naprzód, mimo błędów jego przywódców. Ale nie w tym rzecz. 
Setki tysięcy robotników walczyło bohatersko. Jakkolwiek Komunistyczna 'Partia 
Robotnicza Niemiec walczyła mężnie z burżuazją, powinniśmy powiedzied to 
samo, co tow. Radek powiedział o Hoelzu w jednym rosyjskim artykule. Je żeli 
ktokolwiek, chociażby anarchista, bohatersko walczy z burżuazją, to jest to 
oczywiście wielka rzecz, ale jeżeli setki tysięcy walczą z nikczemną prowokacją 
socjalzdrajców i z burżuazją — to jest to prawdziwy krok naprzód. 

Bardzo ważny jest krytyczny stosunek do swoich błędów. Myśmy od tego 
zaczęli. Jeżeli po walce, w której brały udział setki tysięcy, ktoś występuje 
przeciwko tej walce i postępuje tak, jak Levi, to trzeba go wykluczyd. Tak też 
uczyniono. Ale powinniśmy z tego wynieśd naukę: czy przygotowaliśmy ofen-
sywę? (Radek: „nie przygotowaliśmy nawet obrony"). Tak, o ofensywie była 
mowa tylko w artykułach prasowych. Teoria ta w zastosowaniu do wystąpienia 
marcowego w Niemczech w 1921 roku byłą, niesłuszna — powinniśmy to 
przyznad; — ale, ogólnie biorąc, teoria rewolucyjnej ofensywy bynajmniej nie 
jest fałszywa. 

Odnieśliśmy w Rosji zwycięstwo, i to z taką łatwością, dlatego że rewolucję 
naszą przygotowaliśmy podczas wojny imperialistycznej. Był to pierwszy 
warunek. Mieliśmy dziesięd milionów robotników i chłopów pod bronią i hasłem 
naszym było: natychmiastowy pokój za wszelką cenę. Zwyciężyliśmy dlatego, że 
najszersze masy chłopskie były rewolucyjnie nastrojone przeciwko wielkim 
obszarnikom. Socjaliści-rewolucjoniści, zwolennicy 2 i 21/2 Międzynarodówki, 
byli w listopadzie 1917 roku wielką partią chłopską. Domagali się oni 
rewolucyjnych środków, ale jako prawdziwi bohaterowie 2 i 21/2 
Międzynarodówki nie mieli dośd męstwa, by działad rewolucyjnie. W sierpniu i 
we wrześniu 1917 roku mówiliśmy: „W dziedzinie teorii walczymy z eserowcami 
podobnie jak dawniej, ale w praktyce gotowi jesteśmy przyjąd ich program, gdyż 
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tylko my możemy program ten urzeczywistnid". Jak powiedzieliśmy, tak też i 
zrobiliśmy. Chłopstwo, które w listopadzie 1917 roku, po naszym zwycięstwie, 
było nastrojone przeciwko nam i które do Zgromadzenia Ustawodawczego 
wybrało większośd socjalistów-rewolucjonistów, pozyskaliśmy, jeżeli nie w ciągu 
kilku dni — jak mylnie przypuszczałem i przepowiadałem — to w każdym bądź 
razie w ciągu kilku tygodni. Różnica była niewielka. Wskażcie mi w Europie kraj, 
w którym moglibyście przeciągnąd na swoją stronę większośd chłopstwa w ciągu 
kilku tygodni? Może Włochy? (Śmiech).  Jeżeli się mówi, że zwyciężyliśmy w 
Rosji, mimo że mieliśmy niewielką partię, to jest to tylko dowodem, że nie 
zrozumiało się rewolucji rosyjskiej i że się zupełnie nie rozumie, jak trzeba 
przygotowywad rewolucję. 

Pierwszym naszym krokiem było utworzenie prawdziwej partii komunistycznej, 
po to, by wiedzied, z kim mamy do czynienia i do kogo możemy mied całkowite 
zaufanie. Hasłem I i II Kongresu było: „Precz z centrystami!" Jeżeli na całej linii i 
na całym świecie nie rozprawimy się z centrystami i pół- centrystami, których w 
Rosji nazywamy mienszewikami, to będzie to znaczyło, że nie jesteśmy w stanie 
zrozumied nawet abecadła komunizmu. Naszym naczelnym zadaniem jest utwo-
rzenie prawdziwie rewolucyjnej partii i zerwanie z mienszewikami. Ale to jest 
tylko kurs przygotowawczy. Zwołujemy już III Kongres, a tow. Terracini twierdzi 
po staremu, że zadanie kursu przygotowawczego polega na tym, by przepędzad, 
ścigad i demaskowad centrystów i półcentrystów. Ślicznie dziękuję! Myśmy się 
tym już dośd zajmowali. Myśmy już na II Kongresie powiedzieli, że centryści są 
naszymi wrogami. Ale trzeba przecież iśd naprzód. Drugi stopieo będzie polegał 
na tym, by zorganizowawszy się w partię nauczyd się przygotowywania rewo-
lucji. W wielu krajach nie nauczyliśmy się nawet tego, jak opanowad sztukę 
kierowania. Myśmy w Rosji odnieśli zwycięstwo dlatego, że po naszej stronie 
mieliśmy nie tylko bezsprzeczną większośd klasy robotniczej (podczas wyborów 
w 1917 roku mieliśmy za sobą przytłaczającą większośd robotników przeciwko 
mienszewikom), ale i dlatego, że połowa wojska przeszła na naszą stronę zaraz 
po zdobyciu przez nas władzy, a 9/10 mas chłopskich uczyniło to po kilku 
tygodniach; odnieśliśmy zwycięstwo dlatego, że przyjęliśmy nie nasz program 
agrarny, lecz program eserowski, i zrealizowaliśmy go w praktyce. Nasze 
zwycięstwo na tym właśnie polegało, że zrealizowaliśmy program eserowski; oto 
dlaczego zwycięstwo to było tak łatwe. Czyż wy, na Zachodzie, możecie mied 
podobne złudzenia? To śmieszne! Porównajcie konkretne warunki 
ekonomiczne, towarzyszu Terracini i wy wszyscy, którzyście podpisali propozycję 
w sprawie poprawek! Mimo że większośd tak szybko znalazła się po naszej 
stronie, trudności, jakie wyłoniły się przed nami po zwycięstwie, były bardzo 
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duże. Mimo wszystko przebrnęliśmy, bo nie zapominaliśmy nie tylko o naszych 
celach, ale i o naszych zasadach, i nie tolerowaliśmy w naszej partii ludzi, którzy 
zbywali milczeniem sprawę zasad, a rozwodzili się nad celami, nad „dy-
namicznymi tendencjami" i „przejściem od bierności do aktywności". Byd może, 
iż zarzuci się nam, że takich panów wolimy trzymad w więzieniu. Ale inaczej 
niemożliwa jest dyktatura. Musimy przygotowad dyktaturę, a polega to na walce 
z tego rodzaju frazesami i z tego rodzaju poprawkami. (Śmiech). W naszych 
tezach mówi się wszędzie o masach. Ale, towarzysze, trzeba przecież rozumied, 
co to są masy. Komunistyczna Partia Robotnicza Niemiec — towarzysze z lewicy 
— zbytnio nadużywa tego słowa. Ale i tow. Terracini, i wszyscy ci, którzy 
podpisali się pod tymi poprawkami, też nie wiedzą, co należy rozumied przez 
słowo „masy". 

Już i tak mówię za długo, dlatego chciałbym powiedzied tylko kilka słów o 
pojęciu „mas". Pojęcie „mas" jest zmienne, zmienia się ono odpowiednio do 
zmiany charakteru walki. Na początku walki wystarczało kilku tysięcy 
prawdziwie rewolucyjnych robotników, żeby można było mówid o masach. Jeżeli 
partii udaje się wciągad do walki nie tylko swoich członków, jeżeli udaje się jej 
poruszyd również bezpartyjnych, to jest to już początek pozyskiwania mas. 
Podczas naszych rewolucji bywały wypadki, kiedy kilka tysięcy robotników 
stanowiło masy. W historii naszego ruchu, w historii naszej walki z 
menszewikami, znajdziecie wiele takich przykładów, kiedy w jednym mieście 
wystarczało kilku tysięcy robotników, by masowy charakter ruchu stał się 
oczywisty. Jeżeli kilka tysięcy bezpartyjnych robotników, którzy zazwyczaj wiodą 
pospolity i nędzny żywot, którzy nigdy nic nie słyszeli o polityce, zaczyna działad 
rewolucyjnie, to macie przed sobą masy. Jeżeli ruch rozpowszechnia się i 
wzmaga, to przechodzi stopniowo w prawdziwą rewolucję. Widzieliśmy to w 
latach 1905 i 1917, podczas trzech rewolucji, i wy również będziecie mogli się 
jeszcze o tym przekonad. Kiedy rewolucja jest już dostatecznie przygotowana, 
pojęcie „mas" zmienia się: kilka tysięcy robotników nie stanowi już mas. Słowo 
to zaczyna oznaczad co innego. Pojęcie mas zmienia się w tym sensie, że 
rozumie się przez nie większośd, i to nie większośd samych tylko robotników, 
lecz większośd wszystkich wyzyskiwanych; innego rodzaju pojmowanie jest 
niedopuszczalne dla rewolucjonisty, wszelki inny sens tego słowa staje się nie-
zrozumiały. Możliwe, że i mała partia, na przykład angielska czy amerykaoska, 
po gruntownym zanalizowaniu biegu rozwoju politycznego i zaznajomieniu się z 
życiem i nawykami mas bezpartyjnych wywoła w dogodnej chwili ruch 
rewolucyjny (tow. Radek podał dobry przykład: strajk górników13). Jeżeli taka 
partia wystąpi w takiej chwili ze swymi hasłami i osiągnie to, że pójdą za nią 
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miliony robotników, to macie przed sobą masowy ruch. Nie neguję 
bezwzględnie tego, że rewolucję może rozpocząd nawet całkiem mała partia i 
zakooczyd ją zwycięsko. Ale trzeba wiedzied, jakimi metodami przyciągad na 
swoją stronę masy. Do tego konieczne jest gruntowne przygotowanie rewolucji. 
Ale oto występują towarzysze z oświadczeniem: natychmiast wyrzec się 
postulatu „wielkich" mas. Takim towarzyszom należy wydad walkę. Bez 
gruntownego przygotowania nie osiągniecie w żadnym kraju zwycięstwa. 
Wystarczy całkiem mała partia, by poprowadzid za sobą masy. W pewnych 
momentach nie są konieczne duże organizacje. 

Ale po to, by zwyciężyd, trzeba mied sympatie mas. Nie zawsze konieczna jest 
większośd absolutna; lecz po to, by zwyciężyd, by utrzymad władzę, konieczna 
jest nie tylko większośd klasy robotniczej — używam tu terminu „klasa 
robotnicza" w znaczeniu zachodnioeuropejskim, tj. w znaczeniu proletariatu 
przemysłowego — ale i większośd wyzyskiwanych i pracujących spośród ludności 
wiejskiej. Czy pomyśleliście o tym? Czy w przemówieniu Terraciniego 
znajdujemy chociażby aluzję do tego? W przemówieniu tym Terracini mówi 
tylko o „tendencji dynamicznej", o „przejściu od bierności do aktywności". Czy 
zahacza on, chociażby jednym słowem, o kwestię aprowizacji? A tymczasem 
robotnicy domagają się, by im dano jeśd, mimo że mogą wiele znosid i głodowad, 
jak to widzieliśmy do pewnego stopnia w Rosji. Powinniśmy dlatego przeciągnąd 
na swoją stronę nie tylko większośd klasy robotniczej, lecz także większośd 
pracującej i wyzyskiwanej ludności wiejskiej. Czy wyście to przygotowali? Prawie 
nigdzie. 

Tak więc powtarzam: muszę bezwzględnie bronid naszych tez i obronę tę 
uważam za swój obowiązek. Myśmy nie tylko potępili centrystów, ale i 
przepędziliśmy ich z partii. Teraz musimy zwrócid się przeciwko drugiej stronie, 
którą również uważamy za niebezpieczną. Musimy powiedzied towarzyszom 
prawdę w jak najbardziej uprzejmej formie (i w naszych tezach powiedziane to 
jęst w sposób kurtuazyjny i uprzedzająco delikatny), tak żeby nikt nie poczuł się 
obrażony: przed nami stoją obecnie zagadnienia inne, ważniejsze niż stawianie 
centrystów pod pręgierzem. Mamy już tego dośd. Trochę już nam to obrzydło. 
Zamiast tego towarzysze powinni by nauczyd się prowadzenia prawdziwie 
rewolucyjnej walki. Robotnicy niemieccy już się do tego zabrali. Setki tysięcy 
proletariuszy bohatersko walczyły w tym kraju. Każdego, kto występuje 
przeciwko tej walce, trzeba natychmiast wykluczyd. Ale po tym nie należy 
zajmowad się jałową gadaniną, trzeba natomiast niezwłocznie zacząd się uczyd, 
uczyd się — na popełnionych błędach — jak lepiej zorganizowad walkę. Nie 
powinniśmy ukrywad naszych błędów przed wrogiem. Kto się tego boi, ten nie 
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jest rewolucjonistą. Na odwrót, jeżeli powiemy otwarcie robotnikom: „Tak jest, 
popełniliśmy błędy", to będzie to oznaczad, że w przyszłości błędy te nie będą 
się powtarzały i że będziemy umieli lepiej wybrad chwilę. Jeżeli zaś w trakcie 
walki po naszej stronie znajdzie się większośd ludzi pracy — nie tylko większośd 
robotników, ale i większośd wszystkich wyzyskiwanych i uciemiężonych — to 
wówczas bez wątpienia zwyciężymy. (Długotrwałe, burz liwe oklaski). 

 

Opublikowane w 1922 r. w książce Trzeci Światowy Kongres Międzynarodówki 
Komunistycznej. Sprawozdania stenograficzne. Piotrogród 

 

 

Przypisy: 

1.  Nowa polityka ekonomiczna RKP(b) spotkała się na kongresie z opozycją ze 
strony chwiejnych, obcych marksizmowi-leninizmowi, 
anarchosyndykalistycznych elementów, które stwierdzały, jakoby NEP prowadził 
do restauracji kapitalizmu w Rosji Radzieckiej i stanowił przeszkodę na drodze 
do dalszego rozwoju rewolucji światowej. Kongres odrzucił te poglądy, przyjął 
leninowskie tezy i rezolucję, całkowicie aprobując politykę RKP(b). 

2. 13 kwietnia 1919 r. w mieście Amritsar wojsko angielskie otworzyło salwy do 
manifestujących bezbronnych Hindusów. Wynikiem tej masakry było około 1000 
zabitych i 2000 rannych. Podobne masakry miały miejsce i w innych miastach 
Indii.  

3. Chodzi o materiały opracowane przez Paostwową Komisję Elektryfikacji Rosji 
(plan Goelro).  

4. VIII Ogólnorosyjski Zjazd Elektrotechników obradował w Moskwie 1—9 
października 1921 r. Zjazd uchwalił następujące rezolucje: o ogólnym planie 
elektryfikacji RFSRR, o elektryfikacji różnych rejonów kraju, o zaopatrzeniu wsi w 
energię elektryczną, o zadaniach rosyjskiego przemysłu metalowego, o 
rozpoczęciu produkcji przemysłu naftowego i jego elektryfikacji, o propagandzie 
wiedzy elektrotechnicznej i inne 

5. „Poślednije Nowosti" — rosyjski dziennik emigracyjny, organ 
kontrrewolucyjnej partii kadetów. Wydawany był w Paryżu od kwietnia 1920 do 
lipca 1940 r.; redaktorem pisma był przywódca kadetów P. N. Milukow.  
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6.„Kommunisticzeskij Trud" — dziennik, organ Komitetu Moskiewskiego RKP(b) i 
Moskiewskiej Rady Delegatów Robotniczych i Chłopskich. Zaczął ukazywad się 
od 18 marca 1920 r. Od 7 lutego 1922 r. wychodził pod nazwą „Raboczaja 
Moskwa"; od 1 marca 1939 r. — pod nazwą „Moskowskij Bolszewik"; od 19 
lutego 1950 r. ukazuje się pod nazwą „Moskowskaja Prawda" 

7.Niniejszy list został napisany przez Lenina w związku z przygotowaniem tez 
taktycznych na III Kongres Międzynarodówki Komunistycznej. Opracowanie tez 
powierzono delegacji rosyjskiej kongresu. 

1 czerwca 1921 r. K. Radek przesłał Leninowi projekt tez z poprawkami 
wniesionymi na żądanie Thalheimera i Beli Kuna oraz projekt tez sporządzony 
przez nich. Na kopercie z przekazanymi materiałami Lenin nakreślił swoje 
początkowe uwagi do tez o taktyce, następnie zaś napisał niniejszy list. 

Zgodnie ze wskazaniami Lenina projekt tez taktycznych Międzynarodówki 
Komunistycznej został jeszcze raz skorygowany, przedyskutowany na naradach 
wstępnych z innymi delegacjami i wreszcie w imieniu delegacji rosyjskiej 
przedstawiony na III Kongresie. 1 lipca Lenin wygłosił na Kongresie 
przemówienie uzasadniające słusznośd taktyki Międzynarodówki. 12 lipca tezy 
zostały jednogłośnie uchwalone.  

8. KAPD (Kommunistische Arbeiter Partei Deutschlands — Komunistyczna Partia 
Robotnicza Niemiec) powstała w kwietniu 1920 r. z inicjatywy „lewicowych" 
komunistów, którzy zostali usunięci z Komunistycznej Partii Niemiec (KPD) w 
1919 r. Aby ułatwid zjednoczenie wszystkich sił komunistycznych w Niemczech 
Międzynarodówka Komunistyczna przyjęła tę partię do swego grona na prawach 
członka-sympatyka. Komitet Wykonawczy Międzynarodówki uważał jednak za 
jedyną swą pełnoprawną sekcję Zjednoczoną Komunistyczną Partię Niemiec. 
Przy przyjmowaniu do Międzynarodówki postawiono przedstawicielom KAPD 
warunek: połączyd się ze Zjednoczoną Komunistyczną Partią Niemiec. W imieniu 
III Kongresu Komitet Wykonawczy wystosował apel: Do członków 
Komunistycznej Partii Robotniczej Niemiec, w którym uzasadnił decyzję 
kongresu i postulował koniecznośd wyrzeczenia się przez KAPD sekciarstwa. 
Wobec tego że kierownictwo KAPD nie zastosowało się do decyzji III Kongresu, 
Komitet Wykonawczy Międzynarodówki Komunistycznej zmuszony był zerwad z 
tą partią wszelkie stosunki. W następnych latach KAPD przekształciła się w 
nieliczną sekciarską grupę pozbawioną wszelkiego oparcia w niemieckiej klasie 
robotniczej. 
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9. Myślą rozpływał się po drzewie — zdanie zaczerpnięte ze Słowa o wyprawie 
Igora (przekład Juliana Tuwima, wyd. Biblioteki Narodowej, Wrocław 1950), 
Stało się ono przysłowiowe dla oznaczenia czynności, które nie zmierzały wprost 
do celu. 

10.  Na III Kongresie Międzynarodówki Komunistycznej włoska Partia 
Socjalistyczna odwołała się do uchwały Komitetu Wykonawczego, który usunął 
ją z Międzynarodówki i uznał Komunistyczną Partię Włoch za jedyną sekcję 
Międzynarodówki we Włoszech. 

III Kongres Międzynarodówki Komunistycznej podjął 29 czerwca 1921 r. 
następującą uchwałę: „Dopóki Włoska Partia Socjalistyczna ze swych szeregów 
nie usunie uczestników reformistycznej konferencji w Reggio nell' Emilia oraz ich 
popleczników, dopóty nie może ona należed do Międzynarodówki 
Komunistycznej. 

W razie wykonania tego wstępnego ultymatywnego postulatu III Światowy 
Kongres poleci Komitetowi Wykonawczemu, by podjął konieczne kroki dla 
zjednoczenia oczyszczonej z elementów re-formistycznych i centrystowskich 
Włoskiej Partii Socjalistycznej z Komunistyczną Partią Włoch i przekształcenia 
tych partii w, jednolitą sekcję Międzynarodówki Komunistycznej." 

Wiosną 1923 r. w łonie Włoskiej Partii Socjalistycznej uformowała się frakcja 
lewicowa, która w sierpniu 1924 r. przyłączyła się do Komunistycznej Partii 
Włoch.  

11. Prawdopodobnie Lenin ma na myśli tekst początkowego projektu tez w 
sprawie taktyki Międzynarodówki Komunistycznej. Tekst ten, przygotowany 
przez K. Radka brzmiał: „Widząc, że Międzynarodówka Komunistyczna chce 
utworzyd tylko rzeczywiście rewolucyjne partie masowe, podniosły one (grupy 
centrystowskie — Red.) straszliwy wrzask, że Międzynarodówka popada w 
sekciarstwo. Tak poczynają sobie grupa Leviego w Niemczech, Smerala w 
Czechosłowacji itd. Charakter owych grup jest całkiem jasny. Są to grupy 
centrystowskie, osłaniające politykę biernego oczekiwania rewolucji 
komunistycznymi frazesami i teoriami. Grupa Smerala zahamowała utworzenie 
partii komunistycznej w Czechosłowacji już wówczas, kiedy większośd 
robotników czechosłowackich stała na stanowisku komunizmu". (Centralne 
Archiwum Partyjne Instytutu Marksizmu-Leninizmu przy KC KPZR) 

12. Istota teorii walki ofensywnej lub „teorii ofensywy" ogłoszonej w grudniu 
1920 r. na Zjeździe Zjednoczeniowym Komunistycznej Partii Niemiec i lewego 
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skrzydła Niezależnej Socjaldemokratycznej Partii Niemiec, polegała na tym, że 
partia powinna prowadzid taktykę ofensywy, nie licząc się z tym, czy istnieją 
obiektywne ku temu przesłanki, czy szerokie masy pracujące popierają partię. 
Taktyka ta doprowadziła do upadku wystąpienia proletariatu niemieckiego w 
marcu 1921 r. 

Na III Kongresie Międzynarodówki Komunistycznej zwolennicy „teorii ofensywy" 
domagali się, by teoria ta była podstawą uchwał w sprawie taktyki 
Międzynarodówki. Lenin w swych przemówieniach na kongresie wykazał 
błędnośd i awanturniczy charakter tej „teorii".  

13. Mowa o strajku górników angielskich w kwietniu — czerwcu 1921 r. Strajk 
był odpowiedzią na obniżenie płac górników przez właścicieli kopalo. W strajku 
uczestniczyło ponad milion osób. Federacja górników zwróciła się do Komitetów 
Wykonawczych związków zawodowych transportowców i kolejarzy z 
wezwaniem o udział w strajku solidarnościowym, lecz reformistyczni przywódcy 
tych związków nie poparli górników. Po trzymiesięcznym strajku górnicy zostali 
zmuszeni do podjęcia pracy.  

 

 


