
Prairie Fire 

Kilka słów o Stalinie w dniu jego urodzin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

http://maopd.wordpress.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejszy artykuł został opublikowany 6 czerwca 2011 roku na stronie Leading 

Light Communist Organisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maoistowski Projekt Dokumentacyjny 

2012 



3 
 

Dzisiaj obchodzimy rocznicę urodzin Stalina, 18 grudnia 1879 roku. Wielu 

rewolucjonistów wciąż boryka się z pytaniem – kim był Stalin. Nie mogą po 

prostu obejść tego pytania, nawet jeśli Stalin wciąż jaśnieje blaskiem w wielu 

częściach świata, niezależnie od wysiłków burżuazji, mających na celu 

zmatowienie tego blasku. Stalin jest kontrowersyjną postacią, nawet wewnątrz 

naszego ruchu. Głosimy jednak nadal, że był bardziej słuszny niż błędny. Mao 

stwierdził, że Stalin był w 70% dobry i w 30% zły. Być może szacunki Mao są zbyt 

pozytywne, a może zbyt negatywne. Mao także popełnił wiele błędów. 

Niezależnie od tego musimy zawsze pamiętać, że Stalin mierzył się z 

problemami, niewyobrażalnymi dla większości ludzi w Pierwszym Świecie.    

Od pierwszego dnia swojego istnienia, Związek Radziecki był otoczony przez 

imperialistów. Dostaliśmy w spadku kraj zdewastowany przez przemoc i 

ubóstwo. Tam został dokonany pierwszy przełom. Tam po raz pierwszy 

zbudowaliśmy trwały socjalizm.  Tylko kilka dziesięcioleci po narodzinach 

socjalizmu, zostaliśmy uderzeni przez katastrofę w postaci kolejnej wojny 

światowej. Ponad 26 milionów ludzi radzieckich zginęło w czasie II Wojny 

Światowej. Gdyby Stalin nie zindustrializował wszystkiego, tak jak to uczynił, z 

całym poświęceniem, Hitler być może byłby w stanie dojść do Pacyfiku, 

eksterminując wszystko na swojej drodze. Lub też konflikt trwałby o wiele dłużej 

i trudniej byłoby zwyciężyć. Prawdopodobnie śmierć poniosłoby jeszcze więcej 

ludzi. Najważniejszą lekcją, której udzielił nam Stalin jest, że rewolucjoniści 

muszą czasami mierzyć się z problemami, dla których nie ma idealnego 

rozwiązania. W pewnych momentach świat zmusza nas do ciężkich wyborów.     

Rewolucja to nie jest łatwa sprawa. Powstajemy przeciwko tysiącleciom 

reakcyjnego programowania społecznego. Powstajemy przeciwko tysiącleciom 

reakcyjnej kultury i społecznej nierówności. Od tysięcy lat uczy się nas, że jedni 

są lepsi od drugich: bogaci od biednych, czarni od białych, mężczyźni od kobiet, 

starsi od młodszych. Przezwyciężenie tych i innych podziałów wymaga dużo 

ciężkiej pracy. Droga będzie długa. Będzie wiele zakrętów i nierówności. Zostaną 

popełnione błędy, duże błędy. A niekiedy przyjdzie nam zmierzyć się z ciężkimi 

decyzjami. To smutna rzeczywistość rewolucji.   
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Jak każdy, Stalin posiada także swoją inną stronę, inną niż odmalowywana przez 

reakcyjne media. Wielu spośród najlepszych rewolucjonistów ostatniego wieku 

mówiło o nim dobrze. Czarny komunista W. E. B. Du Bois powiedział:  

„Stalin nie był człowiekiem, który uczył się konwencjonalnie; był ponad to: był 

człowiekiem, który rozumiał głęboko, czytał ze zrozumieniem i przyjmował 

wiedzę, niezależnie skąd by ona nie pochodziła. Został zaatakowany i oczerniony 

jak mało który człowiek u władzy; mimo to rzadko tracił swoją uprzejmość i 

równowagę; nikt nie mógł zmusić go do zmiany kursu, albo zejścia z pozycji, o 

których wiedział, że są słuszne. Jako jeden z pogardzanych mniejszości, jako 

pierwszy postawił Rosję na drodze do zniszczenia uprzedzeń rasowych i uczynił 

jeden naród ze 140 grup bez zniszczenia ich indywidualności.”     

„Jego ocena ludzi była gruntowna. Wcześnie dostrzegł Trockiego, jego 

ekstrawagancję i ekshibicjonizm, człowieka, który oszukał świat, a w 

szczególności Amerykę. Cała pogarda i obraźliwy stosunek amerykańskich 

liberałów do Stalina wziął się z naszego naiwnego zaakceptowania 

nieprawdopodobnej propagandy kłamstwa, które głosił na całym świecie. W 

przeciwieństwie do niego Stalin był niewzruszony jak skała, nie zwracając się ani 

w prawo ani w lewo, postępując drogą w kierunku prawdziwego socjalizmu , a 

nie fałszu, oferowanego przez Trockiego.”1 

Na historię musimy patrzeć z odpowiednim spojrzeniem. Kiedy dochodzi do 

rewolucji – rzadko kiedy rzeczy są proste. Czy epoka Stalina była trudna? Nie da 

się temu zaprzeczyć. Jednocześnie – tak jak powiedział  Mao – rewolucja to nie 

obiad proszony. Kiedy ponownie obejmiemy władzę – zetkniemy się na nowo z 

ciężkimi decyzjami. Wrogowie będą usiłowali nas zniszczyć, tak jak robili to od 

zawsze. Czasami będziemy musieli rozprawiać się z nimi siłowo. Jest to prawda, 

której historia wciąż dowodzi. Wrogowie nie odejdą tylko dlatego, że tego 

chcemy. Wróg będzie usiłował utopić nas we krwi. Nie jesteśmy głupimi 

utopistami.       

Jedna rzecz z dziedzictwa Stalina, której staramy się uniknąć, a która była 

wspólna także dla epoki Mao – to patrzenie na kontrrewolucję przez 

paradygmat policyjny. Rewolucjoniści chińscy odrzucili podejście polityczne na 

                                                           
1
 W.E.B. Du Bois, The Oxford W.E.B. Du Bois Reader (NY: Oxford University Press, 1996), p. 287. 
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poziomie teorii, lecz rzeczywistość jest inna – nie zawsze odrzucali to podejście 

w pełni w praktyce. Zazwyczaj ich praktyka była zamotana. Szybkie spojrzenie na 

materiał z epoki wykazuje, że wszyscy z denuncjowanych liderów w tym okresie, 

zarówno komunistyczni jak i kapitalistyczni, postrzegani byli poprzez 

paradygmat policyjny. Widziano w nich szpiegów, sabotażystów, agentów w 

służbie obcych państw. Werdykty wydawane w ich sprawach były werdyktami 

policyjnymi. Kontrrewolucjonistów postrzegano przez policyjne okulary. To 

błędne podejście.        

Oczywiście istnieją prawdziwi szpiedzy. Oczywiście istnieją prawdziwi 

sabotażyści. Nie jesteśmy głupcami. W rzeczywistości w USA jest 

prawdopodobnie więcej agentów FBI i CIA niż aktywistów, zorganizowanych w 

organizacjach, które nazywają siebie „socjalistycznymi”; prawdopodobnie jest 

także więcej zwolenników Hare Krishny – smutny wskaźnik braku społecznej 

bazy rewolucyjnej w Pierwszym Świecie. Chociaż istnieją realne przypadki 

infiltracji przez szpiegów i sabotażu, infiltracja taka nie jest główną przyczyną 

kontrrewolucji. Maoiści w Chinach zaczęli postrzegać problem strukturalnie, 

nawet jeżeli nie zawsze byli spójni. Zauważyli, że nierówności i wsteczne idee 

utrwalą się, okrzepną i rozszerzą, jeżeli nie będą nieustannie atakowane. Te 

problemy strukturalne i ideologiczne ujawniają się w powstawaniu nowej klasy 

kapitalistów wewnątrz organów władzy, wewnątrz komunistycznej partii i 

państwa. W związku z tym sprawa kontrrewolucji nie jest wyłącznie kwestią 

udoskonalania środków policyjnych. Walka z kontrrewolucją i postęp socjalizmu 

jest prędzej kwestią redukowania nierówności udziału we władzy, przywilejach i 

podejmowaniu decyzji. To także kwestia walki ze wsteczną kulturą, wstecznym 

programowaniem społecznym. Zastępowania starej kultury przez nową. Jest to 

częścią kontynuowania rewolucji w warunkach dyktatury proletariatu. To 

nieustająca rewolucja, Rewolucja Kulturalna. Kluczowe jest patrzenie na 

problem kontrrewolucji poprzez pryzmat władzy, struktur, a nie przez pryzmat 

policji. Pod wieloma względami policyjny paradygmat kontrrewolucji wiąże się z 

idealistyczną teorią historii, według której jej rozwój następuje poprzez czyny 

jednostek - „wielkich ludzi”. Podejście Komunistów Niosących Światło do 

kontrrewolucji opiera się na zastosowaniu w tej kwestii materializmu 

historycznego Marksa. 
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W swym ogóle uznajemy okres Stalina, lecz nie podchodzimy do niego 

dogmatycznie. Można powiedzieć, że błędy tego okresu to także nasze błędy. 

Nie umywamy zwyczajnie rąk. Nie omijamy tego okresu. Zaakceptowanie go to 

część prawdziwego przywództwa. Widzimy jednak w stalinowskim podejściu 

ograniczoność, podzielaną do pewnego stopnia także przez maoistów. Maoiści 

rozpoczęli zrywanie z tym podejściem, nawet jeśli nie było to w pełni 

konsekwentne i nawet jeśli z praktyką pozostawali w tyle. Rewolucja to długi 

marsz. Popełnimy wiele błędów, będziemy skręcać, wywracać się, zaczynać od 

nowa, wycofywać się. To właśnie dlatego postawienie na czele rewolucyjnej 

nauki jest tak ważne. Obecnie oznacza to postawienie na czele Komunizmu 

Niosącego Światło. Nauka uczy. I szczerze mówiąc Stalin dał nam wiele bardzo 

przydatnych lekcji. Nie porzucamy naszej odpowiedzialności. Jesteśmy 

Komunistami Niosącymi Światło, awangardą światowej rewolucji. Ludzie 

zasługują na uczciwe rozliczenie się z naszej strony.                 

Czerwone pozdrowienia dla wszystkich, którzy próbowali przed nami! 


